
 פ1עצ עא פע21ע2/מ8מע2עת6 ם1611ד,41 צנ1מתמו1ופאח ן.1מ8מ גת

 אס. 5

 1,/1146281פ8צ עת 3

 ט0ז |. 0760

 ת0דד10116ו11 ןטז65610011סװ ס} 1115 טסס16 1088 111846 6

 טו/ ןסזסזווס 1090

 10 1161 7 ס}

 ,4קז8/םזז1 67 50/8/0 א8090//

 עטאסנאס עסמ 1תע 6084 601,261 ס0א סע צנפפנופנג זזזמעמ גדיא מ

 עט/85 תתתמע 209595181/4/4 זא ע2,/גאד טצ 2 טמא עמסצז 112

 ם,ג,ענס ;,,אמ 3/ת28/גת,/ג ם. 11296440תא עסשטאמ ;אגדנסא

2 
 וו/,116א אז ,צ1נסטופו 8668 (יםואד הא

 ,ג 111 51 , א1,8559861עטפעדזד5פ



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.



 !עוָא ר .י רע ב

 3 עקצַאטַאלט



 : ראט טא עד

 ווֲאפרוש לקראוב
 : רעשייט - סגאמראפ

 הףירעבינשיוג =םחרבא

 טא

 בכ



 ועזָאר .י וע ב

 - ןכרוד ןבעגעגסױרַא

 עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשילױּפ ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ

 ,1980 ,ןיטרַאמ ןַאס לָארענעג רעײרפַאב ןופ ראי ,סערייא-סָאנעוב



 ז212280 א 8ת6:איתתא4
 תזנאיעפס זא תסאוזזאע

 ססמץזופח+ טק 890 12026ח/

 ןע1610סט1מ6 , ,408118118.

 88 2 ח 0 2 ; א

 זוס א 26 86! 3

 116020 61 46768110 ףט6 202104 124 16.

 66001200 םסז 2

 טװ;סח 060/ז0! 19:0616 201006 סח 0 /גז0סח?חס

 םט6ח008 22/ו69

 תהס 661 1/ט61200ז 66ח602/ פגח יו גז1/ח/ 0



8 
!56 

 רעײנ ַא זיא ןעוָאר .י רעב ןופ ךוב עקידננילרָאפ סָאד
 "כיוו יד ןופ םענייא ןופ עטכישטג רעד וצ גָארטיײב רעלופטרעוװ
 "רַאפ רעד ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןרעטנעצירוטלוק עשידיי עטסקיט
 יצַאמָאלט ,עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייא
 13 עק

 "אנרושז ןוא רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב א ,רבחמ רעד
 רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא ,ןליוּפ ןקידחמחלמ רַאפ םעד ןופ טפיל
 ברע ,דָאירעּפ ןטצעל םעד ןיא טָאה ןוא "13 עקצַאמָאלט, ןופ רעוט
 -ַארּפ םעד ןופ רַאטערקעט ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ ,ןברוח םעד
 "ַאיצַאזינַאגרָא עלַא טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,טָאר ןלאנָאיסעּפ
 ןוא רעביירש רעשידיי רעד ןופ םינינע עלענַאיטעּפָארּפ ןוא עלענ
 ,ןלוּפ ןיא החּפשמטסילַאנרושז

 -ַאטירָאטױא ןַא ךרוד טרעדלישעג טרעוװ ךוב ןקיזָאד םעד ןיא
 ןייארַאפ ןטנַאמרעד םעד ןופ עטכישעגיטננולקיװטנַא יד תודע ןוויט
 ןבעל ןכעלרעניא םעד ןופ דליב יירטעג ַא ךיוא ןעמוקַאב רימ ןוא
 "רעּפ ףיוא טציטמשעג ,רעטנעצירוטלוק ןשידיי ןקיטכיוו םעד ןופ
 ,רבחמ םעד ןופ סעיצַאװרעסכָא ןוא תונורכז עכעלנעז

 סָאד, עירעטירעכיב רעד ןיא ךוב עקיזָאד סָאד קידנבעגפױרַא
 רימ סָאװ ,ןבַאנפיוא יד ןופ ענייא רימ ןליפרעד ,"םוטנדיי עשיליוּפ
 ןופ עטכישעג יד ןקיבײארַאּפ ןוא ןטכױלַאב וצ טלעטשעג ךיז ןבָאה
 .ןטקעּפטַא עטסנדישרַאפ ענייז ןיא ןדיי עשיליוּפ

 עיצק אדע ר יז

 .1980 רַאונַאי ,סערייא:סָאנעוב





 טשינ וד ,ענעגירשרַאפ ןוא ענעגירשַאב ,עטדערַאב וד
 דימת ןוא עטצַאשעגּפָא טשינ לָאמנייק ,עטצַאשרעד
 ןבעל ןייד ןיא לָאמ ןייק טסָאה סָאװ ,וד ,עטצעשעגגנירג
 ןופ םענייק ןופ טרעהעג טשינ טרָאװ טוג ןייק םעמכ
 טנעקעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ ,ענעגייא ץענייד
 ןופ יו ,קינייוװעניא ןופ תונעט יילרע-לכ ןופ ןפיוקסיוא
 ןעמַאזוצ עלא ןטלַאהעג דימת ךָאד טסָאה ןוא ןסיורד

 .ץוח יּפלכ ,טריגירטניא ,ךיז וצ ןגיוצעג ןוא םינּפ יּפלכ
 ןבָאה סָאװ עלא ענעי ןופ עינראצעביק ,קירעבראה וד
 -ַאנ ןוא ןקיטסייג שידיי טימ ןומ וצ טַאהעג רָאנ םעּפע
 ןוא ןעוועג טסיב וד ביל יו --- ןּפַאש ןוא ןבעל ןלַאנָאיצ
 ,יד רָאנ ןסיוו ןענעק סָאד ,דניצַא טסלעפ וד קרַאטש יו
 .ןריולרַאּפ ךיד ןבָאה ןוא טַאהעג ךיד ןבָאה סָאװ





 ,"18 עקצַאמָאלט ,

 ...םכילע םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ :יװ טגנילק סָאד

 יד רַאפ ,עשרַאװ ןקידהמחלמר-רַאפ ןופ רענערט-טסָאּפ ןרַאפ רָאנ

 רעמונ ַא -- "19, ,סַאג ַא ןעוועג ?עקצַאמָאלט , זיא ,ןטמַא עלעיציפא

 -ידיי ןופ ןייארַאפ ןופ לַאקָאל רעד ןענופענ ךיז טָאה סע וו ,זיוה ַא ןופ

 טשינ -- טלעוװ רעשידיי רעד רַאפ .ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עש

 ךיז טָאה יז רָאנ ווו ,םוטעמוא טלעוו רעשידיי רעד רַאפ ,ןלױּפ ןיא רָאנ

 רעמונ ַא טימ סָאג ַא יװ רעמ ןעוועג "13 עקצַאמָאלט , זיא ,ןענופעג

 -ָאדוװעסּפ רעד ןעוועג זיא "18 עקצַאמָאלט , .עשרַאװ ןיא זיוה ַא ןופ

 -עגסיוא ןוא ןפַאשעג ,טקריווענ ,טבעלענ טָאה סע ןכלעוו רעטנוא םינ

 ךָאירעּפ םעניא ןליוּפ ןיא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד ,טלַארטש

 -עג טרעדנוחרָאי לטרעפ ַא ןופ ךשמ ןיא ,תומחלמ-טלעוו ייווצ ןשיווצ

 ,סערדַא רעלַארענעג --- ןוא רעטנעצ-טלעוו ריא ,רעריא רבד-םש רעד ןעוו
 טימ עשרַאװ רָאנ ,עוקסָאמ -- טשינ יאדווא ןוא קרָאידוינ טשינ

 עריא טימ ,ןשטנעמ-רעדעפ עטרירטסינער טרעדנוה ריפ ךרעב עריא

 ,ץניווָארּפ רעד ףיוא יו עשראוו ןיא ןגַאלרַאפ-סגנוטייצ ןוא רעכיב

 -ריטנעלַאט עננוי ןוא עיינ ןופ סקוװכָאנ ןלַאמרָאנ ןכעלרעי ריא טימ

 סָאװ ,ןענַאמָאפַארג רעטרעדנוה יד טימ וליפא ןוא תוחוכ-רעביירש עט

 -טלעוו רעד ןעוועג זיא עשרַאװ ;טײלגַאב רדסכ סקוװכָאנ םעד ןבָאה

 ןעועג זיא "18 עקצַאמָאלט , ןוא ןפַאש ןקיטסייג ןשידיי ןופ רעטנעצ

 .עמריפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 -רושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד טָאה 1998 ןיא |
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 | עז ַא ר  .י ר ע ב

 ףיוא ךיז ןגיוצעגרעבירַא ,סערדַא ןייז ןטיבענ טשרַאװ ןיא ןטסילַאנ

 ןבילבעג זיא ?טיט רעד .11 ענשטינַארנ ףיוא זיוה ַא ןיא ,הריד רעיינ ַא

 ."18 עקצַאמָאלט , :ןעוועג סָאװ רעבלעז רעד

 -למ:טלעװ עטייווצ יד ןכַארבענסױא זיא רעטעּפש רָאי ַא טימ

 ןרָאװעג טכיילגעגסיוא ןענעז עשרַאװ ןיא רעזייה רעטרעדנוה .המח

 רעיינ רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ווו עדייבעג יד ךיוא .דרע רעד טימ

 זיא ,11 ענשטינַארג ףיוא זיוה סָאד ,ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ לַאקָאל

 ןענופעג ךיז טָאה רעזייה ענעבילבעג ץנַאג יד ןשיוװצ .ןרָאװעג בורח

 .15 עקצַאמָאלט ףיוא זיוה סָאד ךיוא דךָארג

 - .ֿלַאפוצ ַא זיולב -- ךות ןיא
 םעד ןשטיײטנײרַא ןוװרּֿפ החנשה רעד ןיא ןביולנ סָאװ יד ןלָאז

 ַא ןופ תוכז ןיא :;ץנַאנ ןבילבענ זיא זיוה עקיזָאד סָאד סָאװרַאפ ,תוכז

 -יירש רעשידיי רעד ןופ ןקריוו ןוא ןבעל טרעדנוהרָאי ?טרעפ ןּפַאנק

 ןופ סָאבעלַאב םענופ תוכז ןיא רָאנ רעדָא ,עשרַאװ ןיא החּפשמ-רעב

 ןיא סָאװ ,היכז א רַאפ ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,שַאירַאכַאז ,זיוה

 ןייז סָאװ ,רעביירש עשידיי יד ןופ לַאקָאל רעד ךיז טניפעג זיוה ןייז

 ןופ סערדַא ןַא ןוא ןעמָאנ ַא ןופ הנרדמ רעד וצ ןעוועג הלוע טָאה זיוה

 -זיוה ןקיזָאד םענופ תוכז ןיא ;עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 רָאטַאקַָאל םעד טלדנַאהאב טאקילעד ױזַא טָאה רעכלעוו ,רעמיטנגייא

 ןעוועג טשינ זיא סע ןעוו ,ןעהעש עגנע ןיא ,ןטייצ ערעווש ןיא םענייז

 -ַאֹּפ ןופ תוכז ןיא --- רָאנ יצ ;טלעג-חריד ןלָאצַאב וצ ףיוא ןמוזמ ןייק

 טָאה רעכלעוו ,רענטרעג קַאזיא רעמיטננייא-ןַארָאטפער ןשידיי ןרעלוּפ

 ךיז טָאה ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעד יו םעדכָאנ ,לַאקָאל ןקיזָאד םעניא

 -רַאפ וצ הנווכ רעד טימ ,ןנעמרַאפ ַא טנײלעגניײרַא ,ןנױצענסױרַא

 ?טסייוו רעוו .עפַאק-ןָאלַאס ןשידיי ךעלמיטסקלָאפ ַא ןיא םיא ןעלדנַאװ

 םוש ןייק .טַאהעג טשינ תועדה ?כל םיתוכז ןייק טָאה 11 ענשטַינַארג

 .ןיחַא ןעמונעגטימ טשינ ןײארַאפךטַארעטיל רעד טָאה סעיצידַארט

 ךיז טָאה 11 ענשטינַארג ףיוא ,עקצַאמָאלט ףיוא ןבילברַאפ ןענעז ייז

 סָאבעלַאב רעד ךיוא .רעמ טשינרָאנ ןוא ָארויב ַא טנדרָאעגנייא זיולב

 .טַאהעג טשינ םיתוכז ערעדנוזַאב ןייק טָאה ,קישטנאווָאלַאמ ,זיוה ןופ
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 18 עק צַא מ ַא ל ט

 טסייוו רעוו .רזכַא ןַא טריווזיוה ַא ןופ םש ַא ,םש ןטכעלש ַא טַאהעג

 ,שזַא ױזַא ןרָאװעג בורח זיא עדייבעג עקיזָאד יד דניז סנעמעוו רַאפ

 ןיא 18 עקצַאמָאלט .ןבילברַאפ טשינ רכז ןייק ריא ןופ זיא סע זַא

 -עג רעװעעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןתעב טשרע ןרָאװעג טעטכינרַאפ

 ןוא רעזייה עלַא ןופ ?רונ םעד טלייטעג טָאה זיוה עקיזָאד סָאד .ָאט

 ןוא .ייז טימ ןעמַאזוצ -- ןוא ָאטעג ןשידיי םעניא רעניווונייא עריא

 יוא ןבעל ןופ םיטרּפ עכעלטכישעג יד ףיונוצ ןרימוס רימ ןעוו ,טנייח

 ןעוט ,1999 ןיב עשרַאװ ןיא רעטנעצ-רעביירש ןשידיי םענופ ןקריוו

 -ננָאזליפ ןוא ןרעלוּפָאּפ ױזַא םעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא ךיוא סָאד רימ

 :ןעמָאנ ןקיד

 ."19 עקצַאמָאלט ,
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 :טמוק ריא סָאװ סָאד עיגָאלָאנָארכ רעד ןבענּפָא .רימָאל

 -רַאוװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד

 -ייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1916 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עש

 ןענעז רעדנירג יד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב עיצַאּפוקַא רעשט

 -גיבא ןב) שטיװָאקלאש .ל .ש ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ןָאזעניד בקעי :ןעוועג
 -אֹז .ח ,סינּפיק םחנמ ,עזוואנ .א ,יקסנילראק .ב ,יקצולירּפ חנ ,(רור

 יד --- קורד דוד ןוא שיא .ה ,רעווַאכאל .פ ,ןַאמטּפעה ףסוי ,יקסדאראנ
 ןענעז ןעמענ עקיזָאד יד .ןייארַאפ ןקיזָאד ןופ גנוטלַאװרַאפ עטשרע

 ךיוא יו ,ןלָאקָאטָארּפ עטשרע יד ןופ ךמס ןפיוא ןורכז ןיא ןבילברַאפ

 .גנוטלַאװרַאפ רעטשרע רעד ןופ עמַאנּפיוא רעשיפַאדנָאטַאפ ַא ןופ

 -םיזקע טָאה ןייארַאפ רעד טניז טייצ רעצנַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא

 -טָאנ .ד .ה :םיא ןופ שָארב ןענַאטשעג סרעציזרָאפ סלַא ןענעז ,טריט

 -ַאלַאנעט .ז ,בראפרעבליז השמ .רד ,רעּפיש .רד ,יקסנילראק ,גרעב

 ןיא רעציזרָאפ רעטצעל רעד  .יקצינּפוטס .י .ש ,ןילטייצ ?לה ,שטיוו

 ןיפ רעציזרָאפ-ןרע ןעוועג ןרָאי עלַא זיא ׂשַא םולש .רענפעש .ב ןעוועג

 | | - ."15 עקצַאמָאלט,

 םאנסױא ןָא עֶלַא ןעמונעגמורַא טָאה ןײארַאּפ-ןטַארעטיל רעד

 טעברַא רעייז ןיא לַאנָאיצַאנ ןעוועגנ ןענעז סָאװ ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי

 -עטשטפירש עשידיי:שיליוּפ ןוא עשיאערבעה ,עשידיי עֶלַא ,ןפַאש ןוא

 -עטשטפירש ליפ רעייז טרעהעג ךיוא ןבָאה ןייארַאפ ןקיזָאד םוצ .רעל

 עשידיי ערעסערג יד ןיא --- עשרַאװ רעסיוא טניוווענ ןבָאה סָאװ רעל

 ,לָאטסילַאיב ,שזדָאל ,עקָארק ,נרעבמעל ,ענליוו :ןלױּפ ןופ ןרעטנעצ
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 18 ע ק צ ַא מס ַא ל ט

 טרעהעג ךיוא םיא וצ ןבָאה סע .ץניװָארּפ רעצנַאג רעד ןופ ךיוא יוז
 ןופ ןצענערג יד ץוחמ טבעלענ ןבָאה סָאװ רעביירש יד ןופ ליפ רעייז

 ,םיל רבעמ ןוא עּפָארייא ןופ רעדנעל עלַא -- ןלױּפ

 ןופ ךמס ןפיוא ןעמוקענרָאפ זיא רעדילנטימ עיינ ןעמעננָא סָאד

 ייוצ רעדַא ,רעדיל עטקורדעג ןעצ :;ןימַאלוגער ןטלעטשעגטסעפ ַא

 !ופ ;נוצעזרעביא עטקורדעג ַא רעדָא ,ןעלקיטרַא קיצפופ ,ןעגנולייצרעד

 .ךוב ַא

 -נָא ןייז רעטנוא וליפא תליחת ןוא וויטַאיציניא סגרעבמָאנ טיול

 יד טַאחעג טָאה עכלעוו ,טפַאשרעּפרעק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא גנוריפ

 -עפ ןשידיי םענופ ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןציש וצ עבַאגפיוא

 ייב .ןזעו-;ַאלרַאפ-רעכיב ןוא -גנוטייצ ןופ טיבעג ןפיוא שטנעמ-רעד

 רעלענַאיסעפָארּפ ַא טריטסיזקע טָאה ןייארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד

 -ענטסעפ ַא ןוא ןימַאלונער ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ ךמס ןפיוא .,טַאד

 טימ טריפעגנָא טאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טָאה ףירָאטריול ןטלעטש

 ןסערעטניא יד טקידיײטרַאפ ןוא ןטערטרַאֿפ ,גנולטימרַאפ-טעברַא רעד

 רעבענ-טעברַא יד טימ ןטקילפנָאק ןיא ירעדילגטימ-סנייארַאפ יד ןופ

 -לעזַא ביוא ,ןיילַא רעדילגטימ יד ןשיווצ ןטקילפנָאק ןיא טלטימרַאפ ןוא

 -ַארּפ ןופ טייקיטעט רעד קנַאד ַא .טרָא ןַא טַאהעג ןבָאה ןלַאפ עכ

 -רַא יד ןרָאװעגנ טרעסעברַאפ קידנטיידַאב ןענעז ,טַָאר ןלענַאיסעפ

 -קערָאק ןרָאװעג טיהענפיוא ןענעז סע ןוא ןעגנוגנידַאב-ןיופ ןוא טעב

 .אפוג רעדילנטימ יד ןשיווצ ןעננואיצַאב עשיטע-לענַאיפעּפָארּפ עט

 ןופ רעטקַאראכ םעד ןנַארטעג טָאה ,רעצנַאנ סלַא ,ןייארַאפ רעד

 -:עמַאקער רָאנ טזָאלענוצ טָאה ןעמ ןכלעוו וצ בולק םענעסַאלשעג ַא

 -רוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,רעלָאמ ,רעליּפשיוש :טסעג עטריד

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ "18 עקצַאמָאלט , זיא םורַא ױזַא .רעוט

 גנוטכיר ןופ דישרעטנוא ןָא ץנענילעטניא רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ

 ןמיס ןקיצנייא ןטימ ךעלסילשסיוא ןוא זיולב ןוא גנונייצרעביא ןוא

 -עלטפַאשלעזעגירוטלוק ןוא טייקשירעפעש עלַאנָאיצַאנ שידיי :קהבומ

 .טייקיטעט עכ

 ענייז ןיא רעבָא ,ןייארַאפ ןופ ןדָאב ןפיוא ,ךיז ןבָאה 1997 ןיא
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 עז ָא ר -..י ר ע ב

 רַאפ ןוא ערעדנוזַאב ייווצ טמערָאפעגסױא ,ןעמַאר עלענָאיצַאזינַאגרָא

 ןוֿפ עיצקעס עשידיי יד :סעיצַאזינַאנרָא ענעסָאלשענּפָא ןייֵלַא ךיז

 זיױלב ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעוועשראוװ

 -עברַאטימ עקידנעטש סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענעז סָאװ עלַא ענעי

 "ידיי רעד -- ןוא ,עשרַאװ ןיא עסערּפינַָאט רעשידיי רעד ןופ רעט

 רעקיאַאזָארּפ ,ןטעָאּפ זיולב ןעמונענמורַא טָאה סָאװ בולקדןעּפ רעש

 -רעצעזרעביא ןַא ןפַאשעג ךיוא ךיז טָאה רעטעּפש .ןטסיאעסע ןוא

 -ָאטיוא ןבָאה סעיצקעס ערעדנוזַאב יד ןופ רעדילגטימ עלַא .עיצקעס

 רַאפ "תילט , םעד טעדליבעג טָאה סָאװ ןייארַאפ םוצ טרעהעג שיטַאמ

 עשידיי עלַא ןופ ּפעק יד רעביא ךַאד םעניײמעגלַא םעד ,םירענה לכ

 .םַאנסיוא ןָא ןשטנעמ-ןעּפ

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג עשרַאװ ןיא זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 רעדנוזַאב ַא טימ רעביירש עשיאערבעה ןופ ןייארַאפ רערעדנוזַאב

 "יירש ןשיאערבעה ןופ רעדילנטימ עלַא טעמכ .11 עלרָא ףיוא לַאקָאל

 -ָאלט , ֹוצ טרעהעג ךיוא ןבָאה רענדושט רעציזרָאפ ןטימ ןייארַאפ-רעב

 .718 עקצַאמ
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 רעשטייד רעד ןופ רָאי-רַאדנעלַאק עטייווצ סָאד ןעוועג זיא סָאד

 .נירק-טלעוו ןטשרע םעניא עשרַאװ ןופ עיצַאּפוקַא

 -נוה יד ןיא יז ,טעטש עסיורג יד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 רעבָא .טרעגנוהעג .טיונ ןיא טבעלעג טָאה ,םיבושי ערענעלק רעטרעד
 טייצ רענעי ייב זיא טיונ ןוא רעגנוה ןשיזיפ םענופ רעקרַאטש ליפ

 וצ גנארד ַא ,ןסיוו ,ננודליב ךָאנ טשרוד רערעיוהעגנמוא רעד ןעוועג

 .גנובעלסיוא רעלַאנָאיצַאנרוטלוק ןוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג
 -סקע-רוטלוק רעשידיי וצ גנַארד םעד ךיז ןיא ןקיטש ןגנַאלנרָאי ךָאנ
 עיינ יד ןיא ,סע טָאה ,ךָאי ןשירַאצ ןופ ךיז ןעײרּפַאב ןכָאנ ,עיסנַאּפ
 -מיא ןַא טימ סע טָאה ,ןטייז עלַא ןופ ןוטעג ץיילפ ַא ,ןעגנוגנידַאב
 טעטש עשידיי יד טענילכראפ םָארטש םענעסָאנענסיױא ןַא ןופ םעּפ
 -אווכ ַא טימ טיונ ןוא רעגנוה ןשיזיפ רעייז ןסָאגרַאפ ,ךעלטעטש ןוא
 -;ביוהנֶא .טייקיטעט-גנודליב ןוא רוטלוק ,רעכעלטפַאשלעזעג ןופ עיל
 -רַאפ ןוא עטסנעלק יד ייב קידנקידנע ןוא טעטש עסיורג יד ןופ קיד

 -ַאנרַא ןענאטשטנא ,טבַאנרעביא יוװ ןענעז ,םיבושי עשידיי עטספרָאװ
 ןוא רוטלוק ,עשיטיִלָאּפ ,עלענָאיסעּפָארּפ ,עכעלטפַאשטריװ ;סעיצַאזינ
 -םיוא זיא ןבעל יינ ַא ,ןלוש ןוא ןקעטָאילביב ,ןטפַאשלעזעג-סננודליב
 ַא ,טַאט ןוא טיײקויטקַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןופ ןבעל ַא ,ןעגנַאגעג

 -רוטלוק עשידיי רעטרעדנוה .גנַארד ןוא םערוטש ןקיטסייג ןופ ןבעל

 -רעזער ןכעלריטַאנ םעד טעדליבעג ןבָאה ןקעטָאילביב ןוא ןענייארַאפ
 -סילַאיצַאס עשידיי יד רַאפ תוחוכ עשירפ ,ןשטנעמ עיינ ןופ רַאוו
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 עוז אר .י רע ב

 -רַאפ ןוא "ןויצ ילעוּפ , יד רַאפ יוװ "דנוב , ןרַאפ --- ןעײטרַאּפ עשיט

 -ןיצ יד רַאפ -- ןעײטרַאּפ עכעלרענריב עשידיי יד רַאפ ,עטקינייא

 ןקיזָאד םעניא ךיז טָאה עכלעוו ײטרַאּפ-סקלאפ רעד רַאפ יו ,ןטסינ

 םעד ןיא זיא סָאװ ץנערעפנַאק-רוטלוק ריא רַאפ -- טריזינַאגרָא רָאי

 ןגרעבמָאנ ,ןיקצולירּפ חנ ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןעמוקעגרָאפ רָאי

 ,ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןופ רעריפ עקידרעטעּפש יד -- ןיקצינּפוטס ןוא

 טעדליבעג ןבָאה ןקעטָאילביב ןוא ןענייאראפ-רוטלוק רעטרעדנוה יד

 רעשידיי ַא ,ךוב ןשידיי ןופ רעזעל רַאפ רָאוװורעזער ןכעלריטַאנ םעד

 -ַארטשסיוא עריא עלַא ןיא רוטלוק רעשידיי ןופ ןטנעמופנָאק ,גנוטייצ

 -קודָארּפ -רוטלוק רעשידיי רַאפ ךיוא דוסי רעד ןרָאװעג ןוא ןעננול

 .עסערּפ-שדוח-ןוא-ךָאװ-גָאט עשידיי ַא טילבעגפיוא טָאה סע ."עיצ

 -גַאלרַאפ סָאד טריפענסױרַא טָאה ךוב ןשידיי ןפיוא ענַארפכָאנ יד

 טלדנַאװרַאפ ןוא טייקיטעטליווו רעשיטאנעצעמ ןופ טנעה יד ןופ ןזעוו

 -ורּפ טריטסעװניא טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא גייווצ-ץרעמָאק ַא ןיא סע

 גנווושפיוא רעקיזָאד רעד טיּפָארּפ ןופרעד ןעיצ וצ לַאטיּפַאק ןטַאװ

 ןוא טיירב רעד ןיא ךיז ןפיגרעדנַאנופ סָאד ,דוטלוק-ןסַאמ רעשידיי ןופ

 ריא ןבָאה טזומעג טָאה ןטיבעג עלַא ףיוא ןבעל ןכעלטנפע ןופ גנעל

 רע .רעביירש ןשידיי ןופ ןבעל ןלענָאיצַאזינַאנרָא ןפיוא ךיוא העּפשה

 ,סערדַא ןוא םייה ענעגייא ןייז ןפַאשעג ,טריזינַאגרָא ךיז טָאה

 יד רשפא  שינָאלַאכיסּפ ןוא -- לָאר ערענעלק ןייק טשינ

 רעמונ סָאקאנאלגעצ זַא ,טקַאפ רעד טליּפשעג ָאד טָאה ,לָאר עטסערג

 ,ץרּפ .ל .י טקריוװעג ןוא ןפַאשעג ,טבעלענ טָאה סע ווװ זיוה סָאד ,1

 -סיזקע ֹוצ טרעהענפיוא רעביירש עשידיי רעװעשרַאװ יד רַאפ טָאה

 רע גנַאל יו .הריטּפ סעצרּפ טניז רָאי ַא ןרָאװעג זיא 1916 ןיא .;ןריט

 -סייג ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג סאג-אנאלנעצ זיא ,טבעלעג טָאה

 ןשירעלטסניק ןשידיי ןופ עטסעב סָאד ,עטסנעש סָאד ,ןפַאש ןקיט

 ירוטלוק רעשידיי רעד ןופ עטסעב סָאד ,ןטיבעג עריא עלַא ףיוא ןפַאש

 -ַאלנעצ םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ץנעגילעטניא רעכעלטפַאשלעזענ
 ברקמ יבר ַא יו ,"שיט , טריפעג טָאה רעכלעוו ,ןצרּפ םורַא ,סַאנדַאנ

 וצ טרעטסײגַאב ןוא טמערַאװרעד ,חוכ ןשירעפעש םעיינ ןדעי ןעוועג |
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 18 עק צַאמ ַאל ט

 ךיא טָאה טיט סעצרּפ טימ .ןעגנַאנעגרעטנוא זיא סָאד  .םישעמ

 רעד ,עשרַאװ ןיא "רימזה, רעד המשנ יד טכיוהענסיוא זייווכעלסיב

 רעד ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא רעטנעצ-רוטלוק רעשידיי רעכעלטנפע

 -עד יד רַאפ ענובירט יד ,ץנענילעטניא רעשידיי רעד ןופ טקנוּפ-?למַאז

 ךיירטסייג ױזַא טָאה ץרּפ עכלעוו ,"ןטנווָא-לטסעק , עטמירַאב טלָאמ

 -טסניק-עניב ןופ ,רעלטסניק-טרָאוו ןשידיי ןופ ענובירט יד ,טריפע

 -ניא -- ןעמַאזוצ ןוא ןַאמרעה דוד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעל

 טַאנָארטַאּפ םענעביוהרעד ןרעטנוא זיוה-רוטלוק עשידיי סָאד ,ןצנַאג

 .ןצרּפ ןופ ,םיא ןופ

 ןוא "ןתודועס שלש, עשירַארעטיל יד ןרָאװעג ןענעז טרעטשרַאפ

 ןייק .קעװַא זיא ץרּפ יו םעדכָאנ 1 סאנ-אנאלנעצ ףיוא "סהכלמ הולמ ,

 טשינ רענייק טָאה'ס .ןעוועג טשינ .ןבילבענ טשינ זיא ומוקמ אלממ

 -יסח עטיוט , ןבילברַאפ ןענעז סע .ףיורעד ןרידנעטערּפ וצ טנאוועג

 טשינ ןעמ טָאה םעיינ ןייק סָאװ ,ןיבר םענעברָאטשרַאפ ַא ךָאנ "םיד

 ןיא ןנָארטעג ןבָאה סָאו םידיסח ןבילברַאפ ןענעז סע .ןעמונעגפיוא

 ןופ בוט-םוי םעד ,ןיבר םענעברָאטשרַאפ רעייז ןופ בוט-םוי םעד ךיז

 -יוהרעד ,ןסיורג םעד ןוא גנורעטסייגַאב יד ,ןפַאש ןקיטסיינ ןשידיי

 -יסח עטיוט , עקיזָאד יד .ןיבר ןקיזָאד ןופ קנעדנָא ןרַאפ טלוק םענעב

 -מָאנ עקַאט ןעוועג ןיא ייז ןשיווצ עטסערג יד ןופ רענייא סָאװ ,"םיד

 -וצרעטנוא ווו ,םייה יד ,רעטנעצ םעיינ םעד ןפַאשענ סע ןבָאה ,גרעב

 -ניז ,עשירעפעש ןופ סעיצידַארט יד ןטיחוצפיוא ,רעייפ סָאד ןטלַאה

 ...ןריי עקידנצנַאט ןוא עקידנעג

 .715 עקצַאמָאלט , ןעוועג זיא םייה עקיזָאד יד
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 | ?רעביירש ַא סיוא טעז יו

 -ניא טָאה סָאװ ןינע ןַא ןעוועג סָאד זיא "718 עקצַאמָאלט , זיב

 ןשידיי ןופ רענעייפ רעטנזיט רשפא ןוא רעטרעדנוה ליפ טרינירט

 רעשידיי רעסיורג רעד ןיא ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי --- רקיעב ,ךֹוב

 | .ןלױּפ ןיא ץניוװָארּפ

 רעדָא ,"ףננ ןבא , סנַאזעניד ןופ סנירענעייל יד ןופ ענייא טשינ

 ןופ ךעלדיימ עשידיי עקידתועינצ יד ןופ ענייא טשינ ,"עלעסָאי

 ןעגנוזעג טייקטקנעברַאפ ליפ ױזַא טימ ןבָאה עכלעוו ,ץניוװָארּפ רעד

 -ַָאד יד טלעטשענ ךיז טָאה ,"סטחוש םעד עלעזייר , סעשטיוװָאלַאגעס

 -סיוא ,ןלעטשרָאפ ךיז טווורּפעג עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןוא ענַארפ עקיז

 יד ןופ רענייא טשינ ;רעביירש ןטבילַאב ריא ןופ דליב סָאד ךיז ןלָאמ

 טנרעלעג ןבָאה סָאװ טיילעננוי עשידיי רעצניוװָארּפ עטרעלסענפיוא

 טָאה ךעלעטניּפ ענייז ןופ תודוס ידוס יד ןיא ךיז טלכירגעג ,ןצרּפ

 -עג יד ןרינינַאמיאסיױא ,ךיז ןלעטשרָאפ טווװורּפענ ןוימידה חוכ ןטיט

 ,רעביירש ןטכילַאב ןייז ןופ תונהנתה סָאד ןוא ןעזסיוא םעד ,טלַאטש

 א טזָאלענסױרַא לָאמַא טָאה ןנַאלרַאפ רעװעשרַאוװ יד ןופ רענייא

 ,רעביירש עשידיי ןופ רעדליב קילדנעצ עכעלטע טימ טאקַאלּפ ןסיורג

 -ַאב טָאה סָאװ טַאקַאלּפ רעקיזָאד רעד ,טימ עמַאס רעד ןיא ןצרּפ טימ

 'ר ,ןוַאנ רענליוו ןטימ ךיילנוצ רעזייה עשידיי ליפ ןופ טנעוו יד טריצ

 טליטשעג סָאמ רעשּפיה ַא ןיא טָאה ,עודיה בודנ םעד ןוא ןנחלא קחצי

 ןקיזָאד ןפיוא ןקֹוקנֶא טָאז טנעקענ טשינ ךיז טָאה ןעמ .ריניינ םעד

 - ,טַאקַאלּפ
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 18 עק צַא ס ַא לט

 םולש ,עלעדנעמ :ןיילק זיב סיורג ןופ .עלַא .ייז ןענעז טָא --

 ,רתסנ רעד ןוא גרעבנסייוו ,ןעזייר ןוא יכנא ,גרעבמָאנ ןוא ׁשַא ,םכילע

 ,טימ רעד ןיא ץרּפ ןוא תובשחמ-לעב ןוא רעגינ

 םיא ןעמ טָאה ,רעביירש א ןופ ךוב א טנעיילעג ןעמ טָאה ןוא

 -ןיירַא םיא ןיא ךיז טכער ףיוא טשרע ןוא טַאקַאלּפ ןפיוא טכוזענּפָא

 .ןטייז עלַא ןופ ןעוועג קדוב םיא ,ןניוא יד טימ ןסעגענ

 | ..,רע זיא סָאד טָא ---

 .טליטשעג טשינ ריניינ םעד טַאקַאלּפ רעד טָאה ןצנַאג ןיא רעבָא

 ןעז טלָאװעג ךיז טָאה סע .טגינעג טשינ טָאה עיפַארנָאטַאפ עזיולב יד

 -ענמורַא ןעװעג זיא רעביירש א ,ןקידעבעל ַא ,רעביירש םעד ,םיא
 -רַאפ ,קיטנַאמָאר ןוא טייקלופשינמייהעג ןופ רעיילש ַא ןיא טליה

 טשינ סעּפע ןוא עלַא יו שטנעמ ַא ָאי סעּפע .טייקידתודוס ןיא טליה

 ָאד זיא סָאװ ַאזַא סעּפע .הארנ וניאו חאור ןימ ַא ...ױזַא ןצנַאג ןיא

 יי | ...ָאטשינ ןוא

 ןיא סא רע טעז יו .קינייו זיא םיא ןופ עיפַארנָאטַאפ יד

 טפָאלש יו ןוא רע טסע סָאװ ?רע טייג ?רע טדער ױזַא יווװ ?ןבעל

 ?רע

 ןופ ןעזסיוא ןכעלרעסיוא םעד ןגעוו גנולעטשרָאפ עניימעגלַא יד

 עצראוש ,עסירג :טלעטשענטסעפ טעמכ ןעווענ זיא רעביירש ַא

 ַא טימ טוה ַא ,ּפָאק ןפיוא טוה רעצרַאװש ַא ןוא רָאה עגנַאל ,ןגיוא

 ךיִש -- סיפ יד ףיוא .טשטיינקעצ ?סיבַא דנַאר ןכייוו ןוא ןטיירב

 ...טעטַאלעג ,ןסירעצ ךעלשּפיה וליפא ןוא ןגָארטעגּפָא ,יינ רָאנ טשינ

 פסיבַא רע ףרַאד ךעלנײשרַאװ .טָאז ֹוצ ןייז טשינ ןעק רעביירש א

 ,טרעלקרַאפ ,טבילרַאפ דימת רע זיא רעבָא רַאפרעד .ןרעננוהרעטנוא

 ...ןעמולב ןגעוו ליפ רעייז טדער ןוא טמולחרַאפ ןוא טקנעברַאפ

 ,ןקידעבעל ַא שממ לעוּפב רעביירש ַא לָאמַא ןעזרעד ןעמ טָאה
 קלַאפ סָאד .שודיח טימ טקוקענכָאנ םיא ,טקוקעג םיא ףיוא ןעמ טָאה
 ,סלזמילש :ייז ןפורעג ,םינלטב רַאפ ןטלַאהעג ,רעביירש יד ,ייז טָאה

 -ענ טשינ ןוא ןנױטשעג טשינ ךעלכיב-השעמ ןכַאמ סָאװ, ןשטנעמ

 ,ןטלָאשעג ןבָאה ןדיי עמורפ ."רעטעלב יד ןיא ןעייטש ,, ןוא "ןניולפ
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 וע וואר .י ר עב

 לייוו ,עזאראז ַא רַאפ יוװ ןניּפשענסיױא לָאמ יירד ןבָאה רעבייוו עמורפ

 -בעט עשידיי ןריפרַאפ ןוא טָאג ןיא טשינ ןביולג ,סרעביירש יד ,ייז
 -ירש א טריטקעּפסער ךמע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא .רעט

 .ץרא ךרד טימ םיא וצ ןנױצַאב ךיז ןוא יײשּפָא ןַא טליפעג ,רעב

 ַא ןיא ,קצָאװטָא ןיא ןענעז 1914 רעדָא 1013 ןיא ױזַא סעּפע

 .ןרישזַאסַאּפ ייווצ ןַאב רעד ןופ ןגיטשעגנסױרַא גָאט-רעמוז ןקידתבש

 -נָאװ ענעלָאװשעג טימ ןױשרַאּפ רעכעלטיירב ַא --- ייז ןופ רענייא

 -ַא -- רעטייווצ רעד ןוא ץירּפ ַא סעּפע --- ענירעלעּפ ַא ןיא ןוא סעס

 סעסנָאװ עיורג ,ּפָאק ןפיוא רָאה עיורנ טימ עלעשטנעמ רַאד ןוא ןיילק

 -ןַאב םעד סיואגנעל סופוצ קעװַא עדייב ןענעז ייז .םינּפ דלימ ַא ןוא

 ןיוש םלוע רעקידלטעטש רעד טָאה רעטעּפש טונימ עכעלטע טימ .געוו

 טָאה רקיע רעד .טסעג עקידתבש עקיזָאד יד ןענעז סע רעוו טסווועג

 טייק ןוא דניק ...ענירעלעּפ רעד ןיא םעד ,םענייא ןגעוו טסווװעג ןעמ

 יד ןופ ,ןסַאנ ןקע עלַא ןופ .רעדנווו זייב ַא ףיוא יוװ ןקוק ןפָאלעג זיא

 טימ טלטייטעג ןוא ייז טרַאװענּפָא ,ןענַאטשעג ןעמ זיא סױרַא סעליוו

 :רענניפ יד

 .ייז ןעייג ָאד ,ייז ןענעז טָא --

 .ןענָאזעניד טימ ץרּפ :ןעוועג ןענעז סָאד

 .ןלױּפ ןופ ץניװָארּפ עשידיי עקיצרַאה יד ,עביל יד ,עוויאַאנ יד

 ןשידיי ןרעביא ןעגנָאהעג זיא טייקלופשינמייהעג ןופ רעיילש רעד

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ םעד -- עשרַאװ ןיא וליפא רעביירש

 -עג ,רעביירש יד ,ןעעז ןופ טנעקעג ייז טָאה ןעמ .עסערּפ ןוא רוטַאר

 -ָארּפ .סַאג ןיא ןעזעג ,ןעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע ףיוא עכנַאמ ןעז

 ץלַא ןענעז ,ןענייארַאפ-רוטלוק ןופ רעייטשרָאפ ,טיילעננוי רעצניוו

 ןטעברַאפ ,ןטנעגעלערּפ ןדַאלנייא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רעטּפָא

 ."18 עקצַאמָאלט , ףיוא ןעמוקעג ,ןעגנוזעלרָאפ ףיוא רעלעטשטפירש

 ריט יד טנפעעג גגנוּפַאלקדץרַאה טימ ןוא קידוועמעש ,טקעּפסער טימ

 סאוו ןוא ןעמעוו וצ רעטרעוו עכעלטע יד טלמַאטשעגסױרַא םיוק ןוא

 -יַצ ןטשרע םעניא ןענַאטשעג רענייא ַאזַא זיא קידוועמעש .ףרַאד ןעמ

 ןעמעוו ףיוא יצ ,סָאװ ףיוא ןוא ווז טסוווענ טשינ ןוא טקוקענ ,רעמ
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 18 עק צ ַא ט ַָא? ט

 "ענג טשינ ,קילב ןקידנפיול םעד ור טונימ ַא ףיוא ןלעטשוצּפָא רעירפ

 -יירש ?יפ ױזַא ןַארַאפ ךָאד זיא ָאד .טנעה יד ןוטוצניהַא ווו טסווװ

 רעטשטניווענ רעד זַא ,ףוסל ןוא ...סרעביירש ָאד ייז ןענעז עֶלַא ,סרעב

 -רַאפ טכער ףיוא טשרע רוחב רעד ךיז טָאה ,ןעמוקענוצ זיא רעביירש

 -עננייא טוג רעירפ ןופ ךָאנ םעד ןגָאזוצּפָא ןזיװַאב םיוק ןוא טלטיור

 ;קוסּפ ןטרזח

 זדנוא וצ ןדַאלנייא ךייא ןעמוקעג .ָאד ןוא ָאד ןופ ןיב ךיא --

 .גנוזעלרָאפ ַא ףיוא

 -ָאלט  ןופ סױרַא ךָאנרעד רע ןזיא ,טסעומשענּפָא ,טקידיילרעד

 טלָאװ סע יו יױזַא ,דניוושעג ,ךיג ,ךיז קידנקוקמוא טשינ ,"עקצַאמ

 ...טגָאיעגבָאנ קינייװעניא ןופ ץעמע םיא

 עכיירלָאצ יד ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןעגנוזעלרָאפדןסַאמ יד טשרע

 ןטימ רעביירש ןופ ךיז ןפערטפיונוצ עטקעריד סָאד ,ןעגנוטערטסיורַא

 ,רעביירש םוצ ריניינ םעד טרעדנילעג רעקידתושממ ךס ַא טָאה ,רעזעל

 -עג טָאה סע .רעדליב קילדנעצ עכעלטע יד טימ טַאקַאלּפ רעד רעדייא

 . םוצ יװ ןטוג םוצ ;שינעגענַאב עטקעריד :טקריוו סע .דימת יוװ ,טקריוו

 ,שטנעמ ןקידעבעל םעד רעביירש םעד ןיא ןעזרעד טָאה ןעמ ...ןטכעלש

 לָאמַא ןוא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןעמ יוװ רעמ לָאמַא םיא ןיא ןעזרעד
 .םענייא ייב יוװ ...טניימעג טָאה ןעמ יו רעקינייוו ךיוא

 ןופ בולק רעד  ערעייז םייה יד ןעוועג זיא ?עקצַאמָאלט , ןוא

 . ךַאד ןקיזָאד ןרעטנוא .ןביירש :ןעוועג זיא ףורַאב רעייז סָאװ ,ןשטנעמ

 -םוי ןוא ענעביוהרעד סָאד ךיז טבעלענסיוא ןוא טבעלענ ןעמַאזוצ טָאה

 עקידעכַאוװ ןוא עניילק סָאד יו ,ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי יד ןופ עקידבוט

 -עג ןיא ןוא טולב רעייז ןיא ךיז טימ טימ ןנָארט ללכב {שטנעמ סָאװ

 .,רעביירש-ןשטנעמ ךיוא קידנסילשסיוא טשינ ,טימ
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 יִד ןופ רענייא ןופ גנורעגנעלרַאפ יד זיא ,סַאנ יד עקצַאמָאלט
 טנגעג ןשידיי ןטבעלַאב ןוא ןקיברַאפ ױזַא לָאמַא םענופ ןסַאג-טּפױה
 רעטצנעפ עשידָאמטלַא ,עסיורג ףניפ יד ,סַאנ ענשעל יד ,עשרַאװ ןיא

 ןפיוא טקוקענסױרַא ,ןָאקלַאב ןטימ ןעמאזוצ ,ןבָאה ?עקצַאמָאלט , ןופ

 יקּפילַאװַאנעגנאל-דזאיעשוּפ-עקצַאמָאלט-ענשעל :ּפנקױסַאג עמַאס

 ןוא םופוצ גנוגעװַאב רערעיוהעגמוא ןַא טימ ןסַאג ןופ טכעלפענ ַא --

 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ גנוגעװַאב ַא ,ןעלטימ-רעקרַאפ םינימ עלַא טימ

 ןופ רעטצנעפ יד רעביאנגעקטנַא .טכַאנ רעבלַאח זיב .גָאטרַאפ ןופ
 -ןטסיטרַא ןשידיי ןופ ייר-רעטצנעפ יד ןגיוצעג ךיז טָאה ?עקצַאמָאלט

 ךיז ןסירגַאב ,ןעז טנעקעג ןרעדנַא םעד טָאה רענייא זַא ,ױזַא ןייארַאפ

 -יטש ַא ןיא ןוא ןושל-םוטש ףיוא ךיז ןקידנעטשרַאפ ,סנטייוורעדנופ

 ןופ טיירב רעצנַאנ רעד רעביא ךיז ןדערכרודַא וליפא -- טונימ רעל

 | .סַאנ רעד

 -ַאלט , ןופ ןבעל ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשענג טָאה ןָאקלַאב רעד |

 יד יעוװעג זיא ןָאקלַאב רעקיזָאד רעד .טייצ רעמוז לעיצעּפס .?עקצַאמ

 יומ ,סקַאז טסילאנרושז ןשידיי-שיסור ןטלַא ןופ "ץנעדיזער-רעמוז,

 עלעקנַאי ָאירַאסערּפמיא ןופ ,רואינש טנעגיריד-רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 ןבָאה עכלעוו ערעדנַא ןופ יו ,ןרעטש לארשי רעטכיד ןופ ,רעגיצנַאד

 עסייה יד ןיא .טפול רעשיפרָאד ןופ םעט םעד טליפעג טשינ ןרָאי טניז

 ,;ָאקלַאב ןקיזָאד ןפיוא ןסעזענ ןעמ זיא ,טכענ-רעמוז עסייה ןיא ,געט

 טּפַאכעגנײרַא -- ךיוא ייברעד ןוא טפול עשירפ ?סיבַא טּפַאכענניירַא

 ,"עדַארטסע , יד ןעוועג ןָאקלַאב רעד זיא יַאמ ןטשרע םעד .ץעביק ַא
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 -עד-רעטעברַא עשידיי יד טריוורעסבא טָאה ?עקצַאמָאלט , רעכלעוו ןופ

 גניטימ-םולש םעד ןוא "דנוב , ןופ שראמפיוא םעד ,סעיצַארטסנַאמ

 ,רעביאננעקטנַא ץַאלּפ-ךזאיעשזּפ ןפיוא ?מיה ןעיירפ ןרעטנוא םענייז

 "רַא עשידיי ןבָאה ,"עקצַאמָאלט , ןופ ןָאקלַאב םעד קידנרישראטייבראפ

 ןופ סערדַא ןפיוא ןעגנוזָאל עוויטַאנענ ןוא עוויטיזָאּפ ןפרָאװעג רעטעב

 | .טלעוו-רעביידש רעשידיי רעד

 רעלענ רעד טימ רעדינ ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןבעל לָאז --
 !עסערּפ

 !רוטלוק עשידיי יד ןבעל לָאז ,דנוש ןטימ רעדינ ---

 ,חוכ םעד ןטסָאמעג ןוא ןגיווועג ןעמ טָאה ּפָארַא ןָאקלַאב םעד ןופ

 -צַארטסנַאמעד-רעטעברַא עשידיי יד ןופ סיורנ ןוא לָאצ יד טצאשעג

 .טָאּפשעג ...ןוא טביולעג ,סעי

 ,רענעניװשרַאֿפ ַא גנַאלפ ןעהעש ןסעזענ שטיװָאלַאנעֿפ זיא ָאד

 רעד סיואננעל ,טייו טעה ץענרע טקוקענ ןוא עקלויל א טרעכיורעג

 יקסווָאנאנאק טָאה טענַאד ןופ .סָאגנוייא רעד וצ זיב שזַא ,םָאנ ענשעל

 -ךיילק-רעמוז עסייוו ןיא ןעיורפ עגנוי עקידנעיינייבראפ טריוורעטכבא

 -סיפ-ךעמאד יד ףיוא יו ,השבלה רעד ףיוא תוניבמ טנָאזענ ןוא ךעל

 | ..ךעק

 ייולב .רעיוט ןרַאפ דליש ןייק טַאהעג טשינ טָאה ?עקצַאמָאלט ,

 ןילק ַא טּפַאלקענוצ ןעוועג זיא .,,נַאנניירַא םייב ,ריט רעד ףיוא

 יירד ןיא טפירשפיוא ןַא טימ ,ןעננורּפשענּפָא ןוא טלַא ,לַאטעמ לסיטש

 תדונא --- ןטסילאנרושז ןוא ןטארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ , ;ןכַארּפש

 -שיליוּפ ףיױא ענענייא סָאד ןוא -- ?םידוהיה םיאנותעהו םירפוסה

 ףיוא לַאטעמ לקיטש סָאד ,טפרַאדעג טשינ סע טָאה ןעמ רעבָא .ןֹושל
 : ךיט רעד וצ געוו רעד .טקרעמַאב טשינ רענייק סע טָאה סע .ריט רעד

 -יירב ךרוד ,סטכער רעיוט ןיא :טנַאקַאב ןעוועג זיא ?עקצַאמָאלט ,, ןופ

 .קָאטש ןטשרע ןפיוא --- ןגיטש עקידנּפירקס ןוא ענרעצליה ,עט
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 ךשמ ןיא ךיז טָאה "עקצַאמָאלט , ןופ ןעזסיוא רעכעלרעניא רעד

 "נָא םוצ .ויטַארָאקעד ייס ,שיפַארנַאּפָאט ייס טרעדנעעגנ ןרָאי ןופ

 זַא .ךיק ַא טימ ןרעמיצ ףניפ ןופ ןענַאטשַאב לַאקָאל רעד זיא ביוה

 ךיז ןעמ טָאה ,קינייוועניא ןיירַא זיא'מ ןוא ריט יד טנפעענ טָאה'מ

 .ןײרַא ףיוה ןיא רעטצנעפ עכעלטע טימ לָאז ןכעלגנעל ַא ןיא ןענופעג

 טימ טלעטשַאב שיט רעגנַאל ַא ןענַאטשעג זיא לַאז ןקיזָאד םעניא

 -לב טימ טלעטשַאב ,טעפוב רעד -- טנַאװ רעד ייב ,רעטייוו .ןלוטש

 -עג ךיז טָאה סקניל .ןעקנַארטעג ןוא םילכאמ עשימייה ,עטלַאק יילרע

 ,קיטשירפ :ןטייצלָאמ ןסענעג ןעמ טָאה לָאז םעד ןיא .ךיק יד ןענופ

 .-נוטייצ טנעיילעג ,טצעביקעג ,ייט ןעקנורטעג ,טיורבטנווַא ,נָאטימ

 .רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ,קיטילָאּפ רעביא ןסעומש טריפעג ,ןענ

 -עט רעד ןענופעג ךיז טָאה ,גנַאגניײרַא םייב ,ריט רעד ןופ סטכער

 עס רעד ,ָארֹויב סָאד -- ןבענרעד ןוא בָארעדרַאג-רעדיײלק יד ,ןָאפעל

 -וצ ייווצ ןעוועג ןענעז ףױרַא רעכעה לַאז-סע ןופ סטכער .טַאירַאטערק

 - עקילייט-ריפ ַא טריפענ טָאה ןטייווצ ןיא רעמיצ ןייא ןופ ווו ,ןרעמ

 תעב רָאנ טיירב רעצנַאנ רעד ףיוא ןרָאװעג טנפעעג זיא עכלעוו ריט

 | ,טנווָא-ןעילימַאפ ַא ,גנוזעלרָאפ ַא ,עמַאנפיוא ןַא

 ןענַאטשעג ןענעז ןרעמיצ ייווצ עקיזָאד יד ןופ ןטשרע םעניא

 ןטייוװצ ןיא .טסעג ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה טרָאד -- ךעלשיט עניילק

 -ערּפ ַא :לטרעק ַא טכַאמענ "טַאװירּפ , ןוא ךעלשידיי ןעמ טָאה רעמיצ

 סקניל .(עדרעד ַא ,דרַאליב ךָאנ ליּפש עטבילַאב סגרעבמָאנ) סנארעפ

 .טגעלפ ןעמ עכלעו ןלוטש יד ןענַאטשעג ןענעז רעמיצ ןקיזָאד ןופ

 .טעקנַאב ַא ,גנוזעלרָאפ א טיירגענ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעמענסיורַא
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 ףיוא ,לַאז-סע ןסיורג ןיא גנַאננײרַא םייב ןעמ טָאה וצ-רעטעּפש

 -רעדָאפ ןימ ַא ןפַאשענ ,לטנעוו ַא טלעטשעגקעװַא חטש םעניילק ַא

 ,ןעמוקענ רעדמערפ א רעצעמע זיא ,ןלוטש ייווצ ,?לשיט ַא טימ רעמיצ

 ןטרַאוװ טזָאלעג םענעמוקעג םעד ןעמ טָאה ,ןעמעוו ףיוא ךיז טנערפעג

 -ַאב טשינ ןלַאפ יד ןיא ךיז ןעמ טָאה גנערטש וצ .רעמיצ-רעדָאּפ ןיא

 דייוו לסיבַא ןעגנַאגעג ,רעטסיירד ?סיבַא ןעוועג זיא טסַאג ַא זַא .ןגיוצ

 יד .ןייב םוש ןייק ןעשעג טשינ ךיוא םיא זיא ,רעמיצ-רעדָאפ ןופ רעט

 טָאה סױרַא סָאנ רעד ףיוא רעטצנעפ טימ ןרעמיצ ייווצ עטשרעדָאפ

 יד ןעמונענסיורַא :טקיניײארַאפ ,רָאי עכעלטע טימ רעטעּפש ,ןעמ

 :טענ ןוא ןסיורג ןייא ןיא ןרעמיצ עדייב יד טלדנַאװרַאפ ןוא טנַאװ

 .ענובירט ַא טימ לָאז ןטנדרָאעגנייא שיטעטסע

 -אב ןעוועג טשינ טעמכ לַאקָאל רעד זיא ןרָאי עטשרע יד ןיא

 עכעלטע ןעוועג ןענעז לַאז-סע ןיא טנעוו יד ףיוא .טשינרָאג טימ טריצ

 רעשזדָאל ןטריטנַאלַאט ןכרוד טריפעגסיוא קיציװ .ןעננונעבייצ-?יוק

 טנאװ רעד ףיוא עקַאט ,גנונעכייצ ַאזַא ענייא .רעניורב קחצי רעלָאמ

 "יסקוווניילק ַא ,טעפוב ןופ עטסָאבעלַאב יד טלעטשענרָאפ טָאה ,אפונ

 דנַאנ רענעטַארבעג א ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ,ענעדיי עטעפ ןוא עק

 ףיוא רעטצנעפ יד טימ סָאװ ,לַאז ןסיורנ םעניא .רעלעט ןסיורג א ףיוא

 -לייא רעסיורג ַא ןעננָאהעג ,טימ רעמַאס רעד ןיא זיא ,סױרַא סָאנ רעד

 ַא ,טנַאװ קיטש קיזיר ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ןצרּפ ןופ טערטרַאּפ

 רעד .עמַאנפיוא רעשיפַארנַאטַאפ ַא ןופ עיצקודָארּפער עשירעלטסניק

 טרַאּפשעגנָא קידנעייטש ןצרּפ טלעטשעגרָאפ טָאה טערטרָאּפ רעקיזָאד

 -עג א -- שיט ןפיוא .ענובירט ַא ףיוא שיט ַא רעביא טנעה עדייב טימ

 ַא טימ ץרּפ -- ךוב םעד רעביא ןוא ךוב ןלָאװשעג ןוא סיורג טנפע

 ךוב םעד רעבירַא טייו ץענרע טדנעוועג קילב ןקימַאלפ ַא ,ןסייה

 ןעוועג זיא טערטרָאּפ רעקיזָאד רעד .לַאז םוצ טדנעװענ קילב ןטימ

 זַא ,עיציזַאּפ ַאזַא ןיא ןענופענ ךיז טָאה ןוא טריפענסיוא ןייפ ױזַא

 ןעמ טָאה ,לַאז ןיא ןענופעגנ ךיז טָאה ןעמ טרָא ןכלעוו ףיוא ,םוטעמיא

 .םילב סעצרּפ טליפענ ךיז ףיוא

 -טרעוו רעייז לָאצ עסיורנ ַא ןעמוקענוצ זיא ןרָאי טימ רעטעּפש
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 |ע ו א ר ..י ר עב

 "ץקצַאמָאלט , ןבָאה סָאװ ,ןרוטַאקירַאק ,ןעגנונעכייצ ,רעדליב עלופ

 -טסנוק רעקיטרַאננייא רעייז ןוא רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ

 -ךירפ סקילעפ ,רעניורב קחצי ,יוועלרעב ,שטיוועינאמ :ננולעטשסיוא

 ,דואמ ינוז ,קאינווילש ,טפנאה ,רעוושרענטנעצ ,יקסנישטָאקיט ,ןַאמ

 -- רעטצעל רעד .קאלשדלָאנ עקצראה ,ץיוװָארָאה רעב ,רעלטָאק ?סָאי

 -נאווצ יד ןיא זיא רעכלעוו ,רעלָאמ רעטבַאנַאב רעייז ןוא רעגנוי ַא

 -ָאלט , רַאפ טָאה ,דנַאלסור-טעיװָאס ןייק ןרָאפעגקעװַא ןֹרָאי רעקיצ

 ַא טימ ןוא עלופטרעוו עירעס ַא -- הנתמ ַא טזָאלעגרעביא ?עקצַאמ

 -ַאר ךלס ;ןרוטַאקירַאק עטריטענסיוא טייקטסיירד רעשירעלטסניק ךס

 -יצ ַא טימ ןטייצ םעזָאניּפש ןופ עגָאט רעשידנעלָאה-טלא ןַא ןיא שטיוו
 .-ניליצ 8 טימ שיקרַאמ ץרּפ ,טנַאה רעד ןיא םוריּפאּפ ןטלָארעגפױנ

 ,לעטָאפ ןעמעװקַאב ַא ןיא ענזיצַאק רעטלַא ,סופ ןקניל ןפיוא רעד

 טלניּפש רע ןכלעוו ןיא ,עלענזיצַאק ןיילק ַא טנַאה רעד ףיוא קידנטלַאה

 .ערעדנַא ןוא ,סע טעלג ןוא ךיז
 .ג .א (גרעבדלָאג .ח) ינח ןופ גנונעכייצ עקיטרַאנגייא רָאג ַא

 ענעברָאטשרַאפ ייר עצנַאג ַא טלעטשעגרָאפ טָאה  ?ּפמילֶא ןפיוא,

 ,ערעדנַא ןוא ,ןַאמשירּפ ,עלעדנעמ ,יקס-נא ,ןָאזעניד :רעביירש עשידיי
 -רָאטשרַאפ ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ,ןדעדץנ ןיא שָארב ןצרּפ טימ

 -ענ ,מנאק ,רעיױהנעּפָאש :רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעטסייג עסיורנ ענעב

 ןי םייב ןעמאזוצ ןעגנערברַאפ ייז יו ,ערעדנַא ןוא ריּפסקעש ,עט

 אתוכלמ ,ארעד אתוכלמ :?לדיל ןייז ייז טימ טגניז ץרּפ ןוא רמושמחה

 ,דיירפ ןופ טלַארטש ןוא טגניז ץרּפ ,ךיילנ זיא ןביוא ןוא ןטנוא ,עיקרד

 -ַאש טּפעלש ,ּפמילֶא ןופ גנעל רעצנַאנ רעד רעביא ןגיוצעגסיוא ,יקסנַא

 -הרמ ױזַא ןייז טשינ ,ןענניזטימ ךיוא לָאז רע ,סופ ַא רַאפ ןרעיוהנעּפ

 ...קידהרוחש

 -ַאס ןיא ןיירַא זיא שידיי .נייטשפיוא ןופ טייצ יד ןעוועגנ זיא סע

 סע .סיורג ןעוועגנ זיא רעביירש ןשידיי ַא ןופ ןח ןוא ןעזנָא רעד .ןָאל

 סָאװ לָאז ןסיורג ןיא .?עקצַאמָאלט , ןופ טייצ-ץנַאלג יד ןעוועג זיא
 ַא ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא ,סױרַא סָאנ רעד ףיוא רעטצנעפ יד טימ
 ,ןַאיּפעטרַאפ ַא ןרָאװעג טלעטשענקעװַא זיא ריא ןופ סקניל .ענובירט
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 . פ רוטארצטיל ןימ ַא רַאפ סט ןיא .סָאװ --:(סויזָ םנוֿפ 1 רֵא) ץכ זית ,
4 
 ֹי דע - +

 .ייי!"רוטלוק עשידַײ ןצמ טפַאש סָאד !ןינ -1 ( יע 3)) םרירט-הורסש



 וע אר .י ר עב

 -ענ ענעדישרַאפ ייב ,רעטעּפש טָאה גרעבנייוו רָאסעּפָארּפ ןכלעוו ףיוא

 ףיֹוא ,סעיציזָאּפמָאק עשידיי עכעלמיטסקלָאפ טריפענסיוא ןטייהננעל

 -יא ןירענניז רעשידיי רעטמירַאב רעד טרינַאּפמָאקַא טָאה ןעמ ןכלעוו

 .לּפמינ רעדירב יד ,שטיוָארָאטנאק רעלדיפ רענליוו םעד ,רעמערק צז

 :הָאֹק ךענעה ,רואינש ןרָאטיזָאּפמָאק יד ןבָאה ןַאיּפעטרַָאפ םעד ייב

 ייב ;ןטסקעט עשידיי ענעדישרַאפ וצ קיזומ ןבירשענ ןוא טסַאפרַאפ

 ןטימ שַא םולש טָאה ,גרעבמָאנ טָאה ןַאיּפעטרָאפ םעד ןופ ןעגנַאלק יד

 ענרעדָאמ טצנַאטעג ,שטיווָאלַאנעס ,םיובנירנ קחצי ,ושָאטאּפָא ,בייוו

 יקסווָאנאנאק ןוא סנַאטסָאב ןוא סעוואי ,סָאננַאט ןוא סימיש -- ץנעט

 טָאה ,ןצלַאו עשירעלדניושיּפָאק טריפענסיוא ,רעטלוװיטשַאב ַא ,טָאה

 -שידיסח טכַאמענ ןטנװָא-ןעילימַאפ ענעסָאלשעגנ ,עשימייה ףיוא ןעמ

 .ךעלדוקיר עכעלשידיי

 -סטלע רעד ,ןָאפעטאּפ ַא ןענַאטשעג זיא ענובירט רעד ןופ סטכער

 -סיינ יד ןופ ןטילּפ טימ ,"עקצַאמָאלט , ןופ טנעמורטסניא-קיזומ רעט

 -ןיב ןקידעכָאוו ַא ןיא יצ ,גָאטנטימ ןכַאפנייא ןַא ןיא ."סרענאלש , עט

 -עטַאּפ םעד טיירדעננָא ,שטיװָאלַאנעס יצ ,גרעבמָאנ טָאה תושמשה

 -יא ךיז טשטילנעג טעפוב ןופ סנירענלעק יד ןופ רענייא טימ ןוא ןָאפ

 -נעמיטנעס ַא סעּפע ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא ,ליד ןטרירעטָארפ ןרעב

 רעהַניפ רעד זיא ןעהעש עליטש ןיא ."עוואי , ַא רעדָא ,ָאגנַאט ןלַאט

 -עטאּפ רעד ןענַאטשענ זיא סע וװ טרָאד ,ענובירט רעד ןופ ?קניוו

 ןַאק יד ,"יפיפ, ןגיל טנעלפ סע ווו טרָא עטבילַאב סָאד ןעוועג ,ןָאפ

 ."עקצַאמָאלט , ןופ

 יד ןיא ,ןטעּפַאט ענעדייז טימ טקעדַאב ןעוועג ןענעז טנעוו יד

 ןענעז ןטעּפַאט ענעדייז יד זַא ,ןֹרָאי טימ רעטעּפש .ןטעקניק --- טנעוו

 ,ןעוועג טשינ ןיא עיינ ףיוא טלעג ןייק ןוא ןרָאװעג ןסירעצ ןוא טא

 טימ ןוא טערקסיד ,קעז עיורג עכאפנייא טימ ןטיברַאפ ייז ןעמ טָאה

 -ַאד רעד .םױבלעּפַא השמ רעלָאמ רעװעשרַאװ ןכרוד ןלָאמַאב קַאמשענ

 .ךעלטימענ ןוא קיטפול ,שיטעטסע ןעזענסיוא דימת טָאה לָאז רעקיז



/ 

 "עקצַאמָאלט , ןופ ריט רעד ייב זיא עירעביל ַא ןיא ייקָאל ןייק

 - .ןענַאטשעג טשינ לָאמניײק

 ,ןסקאוועצ ךיז זיא ?עקצַאמָאלט , רעדייא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא

 -ידיי רעד ןיא עטנַאקַאבמוא ןשטנעמ ,ןשטנעמ עקיטייז ןייק ןעמ טָאה

 .לַאקָאל םעד ןיא ןעזעג טשינ טעמכ ,עשרַאװ ןיא טלעוו-רעביירש רעש

 ףיוא ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנניירַא ןיחַא טרָאד ,רעדמערפ ַא ,ץעמע ויא

 ןר-ענ טשינ טָאה ןעמ .ןליוומוא ןוא שודיח טימס טקוקענ םענייא ַאזַא

 -עג טרָאד ךיז טָאה רעדמערפ ַא ןוא רעמינּפ עדמערפ ןייק טַאהעג

 ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .ךעלמייהמוא וליפא ןוא שימייהמוא טליפ

 ןכעלשידיי ַא ףיוא .ןטיבעג ךס ַא רעייז טכיזניה רעד ןיא ךיז סע טָאה

 ךיז טצעזענקעװַא ,?עקצַאמָאלט , ףיוא ןעמוקעג ןעמ זיא רעגייטש

 ןיא ל?שיט ַא ייב טרָא ןַא ןעמונרַאפ רעדָא ,לַאז-סע ןיא שיט םיינ
 ,ךעלשיט-ךאש יד ייב טצעביקעג ,ןעננוטייצ טנעיילעג ,לַאז-טנָארפ

 ףושדח םינּפ ַאזַא וצ ךיז ןעמ טָאה זייווכעלסיב .ןרָאװעג רעשימייה

 .םענענייא ןַא רַאפ ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא םיא טָאה ןעמ ,טניווועגוצ

 ,קעװַא טסַאנ םענופ טייקידוװעמעש יד ןזיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ

 ךיז טצונאב ,"רענענייא , ןַא יו ןריפפיוא ןוא ןליפ ךיז ןביוהעגנָא

 ןוא טניירפ ענייז רעמונ-ןָאפעלעט םעד ןבענענפיוא ,ןָאפעלעט ןטימי

 -עלעט םעד ךרוד ןפורסױרַא ןביוהעגנָא םיא ןבָאה עכלעוו עטנַאקַאב

 ,ךעלדמערפ ?סיבַא ןעננולקעג תליחת טָאה ןעמָאנ רעיינ רעד .ןָאפ

 | ...טניווװעגוצ ךיז טָאה ןעמ רעבָא

 טָאה רעמינּפ עיינ עקיזָאד יד ןופ בור רעד :ןייז הדומ זומ ןעמ
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 |ע ז א ר .י ר ע ב

 תכימס א סעּפע ."ןשטנעמ-םתס , עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעגנ טשינ

 -נַאגעגטימ ןלַאפ ליפ רעייז ןיא ןיא טייקכעלטפַאשלעזעג טימ השרּפה

 ,סידוועמעש ןוא ןדײשַאב ,ךיז טָאה סע רעדָא ,םענייא ַאזַא טימ ןענ

 ןיא רעננַאפנָא ןַא ,עלעיסנעטערּפ שירעלטסניק ַא סעּפע טּפעלשענכַאנ

 טָאה טייצ רעד טימ ןוא יײרעלָאמ רעד ןיא רעדָא ,רוטַארעטיל רעד
 יו ןעננאנענפיוא ,טקיּפענסיױא טסענ עקיזָאד יד ןופ רענייא טשינ ךיז

 רעד ןעוועג זיא סָאד .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ץנַאלפ עשירפ ַא

 טימ ,ןליוומוא טימ ןניוצַאב תליחת ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו וצ ,סקוווכאנ

 -עג הלנתנ ןענעז ייז ןעוו ,רעטעּפש טָאה ןעמ עכלעוו רעבָא ,לוטיב

 רעד ןיא ןעמונענפיוא ,ןענופענסיוא ייז ןיא סעּפע טָאה ןעמ ןעוו ,ןרָאװ

 .תופי םינּפ רבסב החּפשמ-רעביירש

 "טסעג-םתס, רעדָא ,"ןשטנעמ-םתס, גונעג ךיוא רעבָא ןעוועג

 ןייק טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזענ ןוא רוטארעטיל טימ ןבָאה עכלעוו

 סָאװ ןשינעקישנָא ,סמדו רשב עכַאפנייא ,טַאהעג טשינ תוכייש םושי

 -צַאמָאלט , ףיוא ןעמוקעג ,טרעטשעג טשינ םענייק ךרוד ,יירפ ןענעז
 רייז ןשיוצ ."טסעג יד טָא ,ןעווענ ייז ןענעז ןדישרַאפ ץינַאנ --- "עק

 ןופ רעלדנעה ,ןטייקיסיז עקיליב ןופ רעלדנעה ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה
 ,רעייג-הנידמ וליפא .ךיש וצ ךעלדנעב ןוא ךעלדנעּפביירש ,ךעלעבעווש

 ןיא רעכלעוו ,רענענושמ-טָאטש רעשידיי רעוװעשרַאװ רעד --- וליפא

 --ַא עלַא ףיוא ,ןלַאקָאל-רעטעברַא עלַא ןיא ,םוטעמוא לופ ןעוועג ?לכב

 -עגנָא ןַא ןופ היל רעסיורג רעדעי הוא ,סעיצַארטסנַאמעד-רעטעב
 יד טימ דָארנ רעבָא .רעביירש ַא רעדָא רעוט-רעטעברַא ןשידיי םענעעז

 טשינ ןענעז סָאד .ןטלַאהסיױא טנעקעג זיא סע יװ ךָאנ ןעמ טָאה טייל
 -קעווַא -- ןוא טקיטרַאּפעגּפָא ךיג ,ןעמוקעג ."סרעציז , ןייק ןעוועג

 -עלַא טָאה רעלדנעה ַא ,הבדנ ןייז ןגירקעג טָאה ןאמערָא ןַא .ןעגנַאגעג

 "ערער , ןייז טָאה רענענושמ-טָאטש רעד ךיוא ןוא טזיילעג סעּפע לָאמ

 -רע .קעװַא ןוא ןשָארג רָאּפ ַא ןגירקעג --- טסיזמוא ןטלַאהעג טשינ

 עכלעוו ,סעטַאר ףיוא רעלדנעה ,סעקינרעכָאװ טימ ןעווענ זיא רעג

 ןיא ןבילברַאפ ןיוש ןוא ןטרַאװ וצ ןצעמע ףיוא טָאהעג דימת ןבָאה

  טָאלג ןבילבעג ,טקידיילרעד סרעייז ןבָאה ייז יו ,םעדכָאנ ךיוא לַאקָאל
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 18 עק צַא מ ַא ל ט

 -יזֲאד יד ןענעז ןעהעש עיירפ ןיא ."שטנעמ רעשימייח, השעמס ,ױזַא

 -עט םוצ ,שיט םענעגייא םוצ ,םייחַא ךיז וצ יו ןעמוקעג "טסעג, עס

 ,?עקצַאמָאלט , ףיוא ןענופענ ךיז טָאה סָאוװ גנידצלַא וצ .,ןָאפעל

 ַא ןכלעוו ןיא ,טייקלופשינמייהעג ןופ ,קיטנַאמָאר ןופ רעיילש רעד

 -צַאמָאלט , .ןרָאװענ ןעמונענּפָארַא זיא ,טליהרַאפ ןעוועג זיא רעביירש

 תיב ןימ ַא ,ןיוה-סקלָאפ ןימ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ?עק

 ןטייוצ ַא ןיא ,טנוװַאד ןוא דיי ַא טייטש לקניוו ןייא ןיא ווו ,שרדמ

 ,ןפָא רדסכ זיא ריט יד ,תועימק ןוא תוציצ טימ דיי ַא טלדנַאה --

 טשַאוו ןעמ ,עלייוו ַא ףיוא ןיירַא ךיז טּפַאכ ןעמ ,ןעייג ןדיי ,ןעמוק ןדיי

 ַא ןיירַא טּפַאכ ןעמ ,"רצי רשא , טגָאז ןעמ ,רויכ םייב טנעה יד

 רשפא ,ךיילגרַאפ רעשיטפַארד וצ ַא רשפא .קעװַא טייג ןעמ ןוא השודו

 תמאל בורק .ןבירטענרעביא ?יפוצ טשינ רעבָא ,ןבירטענרעביא לסיבַא

 ,.סלאפנדעי ---

 הלווע ןַא סעּפע ףיוא ךיז ןנָאלקַאב דיי ַא ןעמוק טנעלפ ןיחווו
 ַא ןיא ?הרצ תע ןַא ןיא ץרַאה ןופ ךיז ןדערּפָארַא ,טכַאמ רעד דצמ
 ןעמ זיא ןסעיינ טימ .?עקצַאמָאלט  ףיוא ןוא עיצקַאדער רעשידיי
 טכַארבענ ןעמ טָאה רעדניק-רעדנווו ,"עקצַאמָאלט , ףיוא ןעמוקעג

 ףיוא ,עשרַאו ןשידיי ןופ ץרַאה ןיא ןעמ טָאה ."עקצַאמָאלט , ףיוא
 ייב ,עקזינ ףיױא ,טייקמערָא רעשידיי רעד ןופ ןסָאנ יד ןֹופ רענייא

 -ףניפ ַא טקעדטנַא ,רעדניק טימ ?ּפטטס ַא ,הכאלמ-לעב ןשידיי ַא

 -ַאלט , ףיוא טכַארבענ עלעגניי סָאד ןעמ טָאה ,רעקיטַאמעטַאמ ןקירעי

 -סיז ןבעגעג ,שיט ןפיוא טצעזענקעוַא סע ןעמ טָאה ָאד ."עקצַאמ

 ענעדישראפ םיא טלעטשענ ,תונואנ סדניק םעד טריבָארּפסױא ,ןטייק
 -עג ןיע ףרהכ טָאה דניק סָאד עכלעוו ףיוא תולאש עשיטַאמעטַאמ
 ןצלָאמשענ ךיז טָאה ?עקצַאמָאלט , ןוא סרעפטנע עקיטכיר יד ןבעג
 -עגנָא ,ךיז ןקיווק ןזױלב טימ ןעמוקענּפָא טשינ זיא ןעמ .תחנ ןופ

 -וא ,עיצַאזינַאגרָאוש רעשידיי רעד ןיא ייווצ ןוא סנייא ןעגנולק

 ,ןנָאנַאדעּפ ,רעיצרעד ןופ טנעה עקיסַאּפ ןיא דניק סָאד ןבעגענרעב

 ןופ ,טײקשיטַארקַאמעד ןופ ןטנעמעלע עלַא ךיז ןיא טָאה שידיי
 -עלע עקיזַאד יד ריא ייב וצ ןעמ טמענ .טייקכעלמיטסקלאפ רעטכע
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 |ע זוָא ר -.י דר ע ב

 יד יז טרילרַאפ ,ךַאז עטױט ַא ,עטרַאדענסיױא ןַא יז טרעוו ,ןטנעמ

 עקַאט ךיילנרַאפ .רמוח קיטש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו ןוא המשנ

 סָאװ טלעק רעפייטש רעד טימ שרדמ תיב ַא ןופ טיײקמערַאװ יד

 רעד טימס תודיסח ןופ ץיה יד ךיילגרַאפ ,עגָאנַאניס ַא ןיא טזָאלב

 | .םידגנתמ ייב רוטַארעּפמעט ָארעז

 וצ ןליוורעדיוו ןצנַאג םעד ייב ,טייקידהנושמ רעצנַאנ רעד ייב

 שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג סע זיא ,ןיפכד ?כ ןופ גנוניישרעד רעד טָא

 עלַא טימ ,ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי ןופ רעטנעצ םעד ,"עקצַאמָאלט , רַאפ

 עקיזָאד יד עקַאט ,תולעמ ענייז עֶלַא טימ ךיוא רעבָא ,תונורסח ענייז

 -עג טָאה "?עקצַאמָאלט, רעכלעוו ןיא טייקשימייה עכעלמיטסקלאפ

 ,טקייװ
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6 

 .טסעג-םאטש ןוא טסענ-םתפ

 ןימ ןטשרע םעד ןנעו .טאהעג עדייב ייז טָאה ?עקצַאמָאלט,

 ,טסעגםאטש יד -- ןימ רעטייווצ רעד .ןרָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא

 רעדנוזַאב ַא -- אליממ ןוא טייקמאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב טנידרַאֿפ

 ,לטיּפַאק

 וצ לָאמנייק ןבָאה ןוא רעביירש ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאד

 -עג ייז ןענעז ךָאד .טַאהעג טשינ סעיזנעטערּפ םֹוש ןייק יירעביירש

 ןופ ךס ַא ."עקצַאמָאלט  ןופ ?ײטדנַאטשַאב רערַאבליײטמוא ןַא ןעוו

 -ננייא ןַא טליּפשעג "עקצַאמָאלט , ןופ ןבעל ןכעלרעניא ןיא ןבָאה ייז

 ךס ַא ןבענענוצ ןבָאה ןעמאזצ עלַא ,לָאר ענעעזעגנָא ןוא עקיטרַא

 ."עקצַאמָאלט , ןופ ןבעל ןכעלרעניא םעד רעטקַארַאכ ןוא ברַאפ

 עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ טריטורקער ךיז ןכָאה טפענ-םאטש יד

 -רע זיא טסעג-םַאטש יד ןופ רענייא רעדעי .ןזיירק עשיטסיטרַא ןוא

 ןוא לָאר א טליּפשענ וו ץעגרע ,ןעוועג סעּפע ןבעל ןשידיי ןיא ץעג

 ןיא ,שרעדנַא ץעגרע בתכנ ַא ןעוועג ןיא ייז ןופ רעדעי טעמכ םגה

 רעד ,םייה עשיטקַאפ יד ייז ןופ ןדעי רַאפ ןעוועג ?עלצַאמָאלט,

 ןבָאה טסעג-םאטש יד .ףערטנעמאזוצ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ רעטנעצ

 ןעמערופסיוא םייב קלח רעייז ןנָארטעגייב ןוא םתוח רעייז טגיילעג

 יירארעטיל רענעפורעג ױזַא רעד ןופ רעטקַארַאכ ןוא רעגייטש םעד

 ."עקצַאמָאלט , ףיוא עינרַאצעביק רעש

 -ָאמ ,ןטסיטרא-עניב :רעלטסניק ןעוועג ןענעז טסעג-םַאטש יד
 ןיפ רעדילנטימ ןייק טשינ .רעוט-רוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג .,,רעל
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 |ע 'ז אר .י' ר ע ב

 םעניא ,ייז ןענעז ,עיצַאמיטיגעל רעלעמרָאפ רעד ןָא ,"עקצַאמָאלט

 ןופ םַאנסיוא ןטימ ,ןוא טקיטכערַאבכיילג ןעוועג ,ןבעל ןכעלרעניא

 -ענוצ טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,גנולמַאזרַאפ רעניימעגלַא רעכעלרעי רעד

 יד ןופ ןרָאװעג טלייטעגסיוא טשינרָאג טימ ,רעדילגטימ רָאנ טזָאל
 עקיזָאד יד ןופ עכנַאמ .?עקצַאמָאלט , ןופ רעדילנטימ עשיטקַאפ

 -ננייא ױזַא ,הביבס רעד ןיא טבעלעננייא ױזַא ךיז ןבָאה טסעג-םאטש

 ןבעל ןכעלרעניא םעניא ןבָאה ייז זַא ,ריא ןיא ןסקאוועגניירַא קיטרַא

 -טימ ענעעזעגנָא ךס ַא ןופ לָאר ערעסערג ליפ ַא לָאמוצ טליּפשענּפָא

 .-ָאבמיס ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןבָאה סָאו עכלעזַא ןעוועג .רעביירש-רעדילג

 ןעוועג ךעלנעמ טשינ טושּפ טלָאוװ ייז ןָא סָאװ ,"עקצַאמָאלט , טריזיל

 עכנַאמ ."עקצַאמָאלט , ןופ םינּפ-ףוצרּפ ןתמא םעד ךיז ןלעטשוצרָאפ

 ןופ ץעמע ןעוו זַא ,ליפענ טעדנירגַאב ַא טזָאלענרעביא ןבָאה ייז ןופ

 סע ,"עקצַאמָאלט , ףױא טלעפענ סעּפע טלָאװ ,טלעפעג טלָאװ ייז

 .ברַאפ ןוא ןבעל קיטש ַא ןרָאװעג טרענימרַאפ ריא טלָאװ

 רעד טרעהעג טסעג-םאטש יד וצ טָאה ןרָאי עטשרע יד ןופ ןיוש

 ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא .ןַאמרעה דוד רעסישזער רענעברָאטשרַאפ
 -עפ , :ןפורעג ןענַאמרעה ןעמ טָאה ןזיירק עשירעלטסניק ןיא רָאנ

 ןרָאװעג טצונַאב סָאד זיא בור יּפ לע ."עמומ , :יורפ ןייז ןוא "רעט

 .ײַאישטָאישט , ןוא ?קעשַאיוװ, :ןושל שיליוּפ ןיא

 -ליו רעד ןופ רעדילנטימ יד טרעהעג ןבָאה טסעג-םאטש יד וצ

 -עב עלעב ,רואינש םייח ,יקסווערָאמ םהרבא -- רקיעב ,עּפורט רענ

 יד ןבָאה ?לכב .ָאזאמ ,יקסלַאװָאק ,רעטלאוו עֶלָאּפ ,שובכאנ ,ענירעל

 -ַאעט ןשידיי ןרעסעב ןופ ןטסיטרַא ,ןטסיטרַא עשיטַאמַארד עשידיי

 -ַּפִא , רעייז טַאהעג ,רעטַאעט ןשירַארעטיל םענעפורעג ױזַא ןופ ,רעט
 ,טכַאנ רעבלַאה םורַא ,גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ ."עקצַאמָאלט , ףיוא "נָאל

 ,ץעביקס ַא ןּפַאכ ,ןסע סעּפע ?עקצַאמָאלט, ףיוא ןעמוקעג ןעמ זיא

 ."ןטארעטיל יד ייב , ,הביבס רעשימייה ַא ןיא ךיז ןעורּפָא

 -עשרַאװ) -"טקיוו  סווָאקרוט טנומניז טימ ךיוא ןעוועג זיא ױזַא

 אדיא ,יקסנימַאק לחר רתסא :לבמַאסנַא (רעטַאעט-טסנוק שידיי רעוו

 .קידָאנ ,עדנאל ,נרעבמאס ,יקסנימַאק
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 18 עק צ ַא מ ַא ל ט

 ,ןייש .שטיוװָאלַאנעקס אראלק טרעהעג טָאה טסעניםאטש יד וצ

 ,ןעוװעג זיא יז יו ןערב ןוא ןבעל טימ לופ ןוא טנענילעטניא ,נולק

 .עינרַאצעביק רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןענופעג ךיז יז טָאה

 -רַא ןָא "עקצַאמָאלט , ךיז ןלעטשוצרָאפ ךעלנעמ ןיא .,דלָאנרַא

 טָאה ערעירַאק עשירָאיטקַא ןייז םורָאוװ ,רָאיטקַא ןייק טשינ ?ןדלָאנ

 ,טָאה רע יו םעדכָאנ ,קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ ןבענענפיוא טאהעג רע

 -ַָאטסנעשט ןיא יצ ,ץעיװַאנסַאס ןיא ץענרע טליּפשענ ,קחדה תעשב

 ןוא רעייא עליופ טײמ םיא טָאה םוקילבוּפ ןוא לָאר-ןעיורפ ...ַא ווָאכ

 ,רָאיטקַא ןייק טשינ :עניב רעד ןופ "ןטעבענּפָארַא , יירעפייפ ַא טימ

 ,עשרַאוו ןיא ןײארַאפטסיטרַא ןופ דילנטיס ַַא ןוא ,טגַאזעג יװ

 ,"עקצַאמָאלט , ןופ דילנטימ רעשיטקַאֿפ ַא ןוא רעביירש ןייק טשינ

 ןשינכעט םוצ רע טָאה טרעהענ .טקיטכענעג ןוא טנַאטעג טָאה רע ווו

 ןסיורד ןופ ןייטש טנעלפ ,רעטַאעט ןופ לַאנָאסרעּפ-עיצַארטסינימדַא

 ןופ רעקרַאפ םעד ןרילונער ןוא רעטַאעט ןיא ?רעטצנעפ-עסַאק ןופ

 .רעצעז-סגנוטייצ ...ןוא רעלטסניק ,רעביירש רַאפ ןטעליב עטסיזמוא

 -ָאלט  ףיוא ןָאפעלעט םעד ןריּפוקֶא רע טנעלפ טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 חוכמ ןרָאטקַאדער-טכַאנ יד וצ סעיצקַאדער יד ןיא ןעגננילק ,"עקצַאמ

 ןעמ ,םשה ןעמל ,זַא ,ןבעגענניירַא טָאה רע סָאװ ןציטָאנ-רעטַאעט יד

 .,טייהרעטצריקעג טשינ -- ןוא ןקורדוצּפָא ייז ןסענרַאפ טשינ לאז

 ,ןטנעמילּפמַאק ייז ןנָאז ,ןרָאטקַאדער יד ןענעפנח ייברעד טנעלפ רע

 ןיא ןכַאלנײרַא שינָאלװייט ייברעד ןוא רעטַאעט ןיא ייז ןדַאלנייא

 רעכָא ,רעטרינימָאנ טשינ רעד ןעוועג זיא דלָאנרַא ,לביירט-ןָאפעלעט

 ,רָאיטקַא ןוא רעביירש ןשיווצ ?ריציפָא-סגנודניבראפ ,, רעשיטקַאפ

 -ָארטסַאג עשידיי רענַאקירעמַא יד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע

 /,רעביירש רַאפ טלעטשענרָאפ ייז ,"עקצַאמָאלט , ףיוא טריפענ ןרָאיל

 -עדורב-טונ טָאה רע ."גנומיטש , ייז רַאפ טכַאמענ ןוא ןטנעזנעצער

 זײרַא ?מיה ןיא טבױלעג ,עצײלּפ רעד רעביא ןשַא טּפַאלקענ שיר

 ךיז טרעה סע סָאװ ןשַא ייב קפוד םעד טּפַאטענ ןוא "בנג עקטָאמ ,

 -יירש ןבָאה םיא ."עלעסעיּפ קידלּפַאצ ןוא שירפ ַא סעּפע חוכמ,

 ךעלטרַאק-טסָאּפ טקישענוצ ,דנַאלסױא ןייק ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,רעב
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 |ע זָא ר .י רעב

 -נעלג טָאה דלָאנרַא ."ןדלָאנרַא רעייז, רַאפ ןסורג עכעלטניירפ טימ

 םינּפ עטַאװעמת א טימ ,רַָאנ-ףיוה םענופ לָאר יד טליּפשעג קידנצ

 טגָאזעג ,טבַאלעג קיצרַאה טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,ןטייקשירַאנ טגָאזעג

 םכח ַא ןופ קזוח םענעטלַאהַאב ַא טימ רעבָא ,ןתושּפט ןויכ ַא טימ

 ןריקסַאמ וצ טייקיאעפ ענעטלעז יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,גנוי ַא

 רעד ןעוועג זיא רע ."רַאנ, םענופ לָאר יד ןליּפש ןוא רשיה לכש םעד

 -רַאװ ןיא טלעוו-רעביירש ןוא רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ "?ָארַאגיּפ,

 -רעלטסניק רעװעשרַאװ רעד ןיא טלַאטשענ עטסרעלוּפָאּפ יד .,עש

 רערעדנַא ןַא טָאה ,טגעמענ טָאה רע סָאװ .םיל רבעמ ןוא טלעוו

 טשינ רערעדנַא ןַא ןיא ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ןוא טרָאטעג טשינ

 ,וט טנעקענ טשינ ןוא ןעוועג דנַאטשמיא

 -יווצ רעד :רעלָאמ עשידיי יד טרעהעג ןבָאה טסעג-םאטש יד וצ

 ,רעניורב ,טכילניבור ,יוועלרעב ,אנעשזטסָא םהרבא ,לטייבנדייז גניל

 .יקסנישטָאקיט ,קאינווילש ,טפנאה םייח

 םענירג ןוא ןכייוו ןטימ ,דנובַאנַאװ רעד טָא ,רעניורב קחצי

 ,טייז ַא ףיוא טקוררַאפ -- ןוטסיוא ןטלעז טנעלפ רע סָאװ ,לשולעּפַאק

 טנעה טימ ,ךעלעקעטש-ןיווגנאס ןוא ?ױק טימ לופ סענעשעק טימ

 א ְןָא דימת ,רעטרעמכאיעצ ַא דימת ,ליוק ןופ עטרימשרַאפ דימת

 טימ סענעשעק יד טקַאּפעננָא לָאמעלַא רעבָא ,המשנ רעד ייב ןשָארג

 -סםיוא שירעלטסניק ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ףיוא ךעלכעלב ענעשעמ

 ןוא בלַאה ןייב-טנאפלעה ךעלקיטש טימ ,ּפעק-ןעיורפ עטסערּפעג

 --- ּפָאק ןיא ןטקעיָארּפ רעמ ךָאנ טימ ןוא עטריװַארנסיױא ןיוש ץנאנ

 דיפת ;ןקיטלַאטשעג ןוא ןּפַאלק ,ןצינש ,ןריװַארג ,ןלָאמ וצ ןטקעיארּפ

 עכלעוו ףיוא ,ךעלטעוורעס-ליומ ענעריּפַאּפ ךעלקעּפ רעביא קידנציז

 -ניא ןעמוקעג רָאנ םיא זיא סע סָאװ ןוא ןעמעוו טנכייצענ טָאה רע
 ;יוא ןטעשזורמרַאפ ןוא ןקיציּפש ,ןפרַאש ןרעטנוא ,טנַאה רעד רעט

 -סע ןוא קיטכיצ ,קנַאלש ,ךיוח .שטנעמ-ןָאלַאס רעד ,קאינווילש ןוא
 -ַאלעגוצ ןוא ךעלטניירפ ךימת ,לדייא ,טנַאנעלע דימת ,טדיילקעג שיטעט

 -םערפ , ַא ךיז טימ טריפעגניירַא ?עקצַאמָאלט , ףיוא טָאה סָאװ רעד ,ןז

 .ץנַאלג ןוא גנומענַאב רענייש ןופ ,טקַאט ןוא טייקיסעמ ןופ ןָאט "ןד
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 לשרעה ןַא ?עקצַאמָאלט , ןלעטשוצרָאפ ךעלנעמ ךיז זיא יו ןוא

 ןשידנוב ןטסערג ןופ רעריפ ַא ,רעוט-רעטעברַא ןַא ?ןברַאפלמיה

 -רַארעדיינש עשידיי יד ןופ ןייארַאפ םעד ,ןייארַאפ ןלענַאיסעּפָארּפ

 ץנערעפנַאק ןייא ןשיװצ ,גָאט ןופ ןעהעש עיירפ יד רע טָאה ,רעטעב

 "רךַא יד טימ רעדָא ,רעטעברַא עקידנקיירטש טימ רעטייווצ רעד ןוא

 ַא טימ ,טנעגילעטניא ."עקצַאמָאלט , ףיוא טכַארברַאפ ,רעבענ-טעב

 טימ לופ ,קיציװ ןוא גנולק ,ןסיוו ךעלטלעוו ןוא שידיי עזָאד רעשּפיה

 רעטסטבילַאב רעד ןעוועג רע זיא ,טייקיטומטונ ןוא טנעמַארעּפמעט

 -טפַאז ןבָאה ,קידכמע ,ךעלמיטסקלָאפ .טערב-ךאש םייב רענטרַאּפ

 פױמ ןיא םיא ייב ןעגנולקעג ןקירדסיוא-סקלָאפ ןוא ךעלטרעוו עק
 .קיצרַאה ןוא טנחאב סרעדנוזַאב

 -לעוו ,רעכאמנשאמאק ןמלק טרעהעג טָאה טסענ-םאטש יד וצ

 -ריב סָאװ ןלייפ עֶלַא ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג טייצ ןייז ןיא זיא רעכ

 ןיא ןוא ןיירא "דנוב, ןיא ןסָאשענסיױא ןבָאה רעביירש עכעלרענ

 -וצ ןקיסייב ןטימ רוטַארעטיל-סננוטייצ רעשימעלָאּפ רעד ןיא ןיירַא

 -אק ןמלק טָאה ןסיוועג ןפיוא ."רעכאמנשאמאק עלעוונייז , :ןעמָאנ

 -ײטרַאּפ ץוט בלַאה ַא יװ רעמ סעּפע םיוק טַאהעגנ רעכאמנשאמ
 ןייק ןעועג טשינ זיא סָאד .ןעמעדעמ ןגעק ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ

 רעד ןעוועג זיא ןייֵלַא רע .?עקצַאמָאלט , רַאפ תוכז רעשירעביירש

 -ַארעטיל עשידיי יד טַאהעג ביל טָאה רעכאמנשאמאק ןמלק .תֹוכז

 ןבעל קירעגנוה ןוא םערָא ןייז ןיא ךיז טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,רוט

 ןַא טימ רעטעברַא ןטנענילעטניא ןַא וצ ןסקאווענסיוא ,ןניוצרעד

 -עג שירעלטסניק ןרַאפ טלוק ןוא תוניבמ ,קַאמשענ ןטעברַאעגסיױא

 ןוא רעביירש ןשידיי םעד טָאהעג ביל טָאה רע .טרָאװ םענעבירש

 רע טָאה ,?יטש ןוא ןדיישאב ,טרעקיוהעג ,ןיילק ,רעפסָאמטַא ןייז

 יד ,טעברַא ןָא טכענ יד ןוא נעט יד טכַארברַאפ ?עקצַאמָאלט , ףיוא

 ענייז ךָאנ ןוא טַאטשרַאװ ןיא טעברַא רעד ךָאנ ורּפִא ןופ ןעהעש

 טרָאד רע טָאה קידנליפנייפ ןוא ?דייא .ןייארַאפ ןיא ןעננולמַאזרַאפ

 רענייק טָאה'ס ןוא טיונ רעלעירעטַאמ ןופ ןעהעש ?יפ טבעלעגכרוד

 -נייא ?לקניו ַא ןיא ?יטש טּפָא טנעלפ רע .ןופרעד טסווװעג טשינ
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 סע טָאה רענייק ןוא רעננוה ןופ רעטּפעשרעד ַא ,רעדימ ַא ןעלמערד

 .ש רעלָאמ רעד ןעזרעד ױזַא לָאמנייא םיא טָאה .טקרעמַאב טשינ

 ףיוא טקיבײארַאפ ןקידנפָאלש ַא ןענמלק טָאה רע ןוא םיובנענייפ

 רעקיזָאד רעד זיא ,"עקצַאמָאלט , ףיוא ןדָאל ַא ןופ טערב לקיטש ַא

 -נייא .ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ עיווקילער קיטש ַא ןיא רעטעּפש ןדָאל

 ןוא "עקצַאמָאלט , ףיוא ןעמוקעג טשינ ןמלק ןיא גָאט ַא ןיא לָאמ

 טשינ ,ןעזעג טשינ רעמ טרָאד ןיוש םיא ןעמ טָאה גָאט םענעי טניז

 ןגעו ,רוטַארעטיל ןנעו רעביירש טימ ןסעומש רעמ םיא טרעהעג

 קיבייא ףיוא ןוא טניײלעגקעװַא םיא טָאה ץרוטש-טולב ַא .קיטילָאּפ

 -רעטעברַא ןשידנוב ןיא ,9 דזאיעשּפ ףיוא .ןניוא יד ןסָאלשרַאֿפ

 -רעק ןטיוט ןטימ ןורא רעד טלעטשענסיוא ןעוועג זיא סע ווװ ,ל?קניוו

 ַא טנײלענקעװַא שטיוװָאלַאנעס טָאה ,רעכאמנשאמאק ןמלק ןופ רעּפ

 ןופ ןורא םייב ןענַאטשענ ןניוושרַאפ ,ליטש ,ןזיור עטיור לטניב

 .רעכאמנשאמאק ןמלק טסאג-םאטש "סעקצַאמָאלט ,

 ןמלק ןקידנפָאלש ןופ גנונעכייצ רעד ףיוא טָאה שטיוואר ךלמ

 -ייֵצ יד ,זָאלג ןפילשעג ַא טקיטסעפעגוצ ןדָאל ןפיוא רעכאמנשאמאק

 -ענ זיא ןדָאל רעד .ןרעװו טרעטשעצ טייצ ךרוד טשינ לָאז גנונעכ

 -ייצ ןוא רעדליב ןופ גנולעטשסיוא רעטנענַאמרעּפ ןופ ?ייט ַא ןרָאװ

 -ירַא ךיז טָאה ?עקצַאמָאלט , זַא ןוא ."עקצַאמָאלט , ףיוא ןעגנונעכ
 ַא ןעמ טָאה ,11 ענשטינַארנ ףיוא ,סָאנ רעדנַא ןַא ףיוא ןגיוצענרעב

 -ענוצ ןטימ ,ןמלק ןקידנפָאלש ןופ גנונעכייצ רעד טימ ןדָאל קיטש

 ,ןיהַא ןעמונעגטימ ןוא ןטינשעגסיוא זָאלנ םענעפילשעג ןקיטסעפ

 | .הריד רעיינ ?סעקצַאמָאלט , ףיוא

 ,רואינש רָאטיזָאּפמָאק רעד טרעהעג טָאה טסענ-םאטש יד וצ

 ךָאנ געט עצנַאג ןפָאלשענּפָא ?עקצַאמָאלט , ףיוא זיא רעכלעוו

 טָאה סנייז ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד .טכענ עשידנובַאנַאװ עזָאלפַאלש

 טַאהעג טָאה רע סָאװ סָאד רָאנ טשינ .ךיז טימ ןנָארטעגנ דימת רע

 ,ןרָאװעג ןריובעגנ זיא רע סָאװ טימ ,סָאד ,ץרַאה ןיא ןוא ּפָאק ןיא

 -ַאמ ןופ ?סיב עקיטשינ סָאד ךיוא רָאנ ,גנובַאנַאב עשילַאקיזומ ןייז

 ןברָאװרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,טנַאזענסנייטשמיא ןנעמרַאפ ?עירעט
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 -יריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא ,טיונ ןוא עינַאװערָאה ןרָאי ליפ ךרוד

 ןטלַאהעג רע טָאה ?עקצַאמָאלט  ףיוא ץעגרע לקניו ַא ןיא .טנעג

 -עלפ ַא ,ןקָאז ,רענלעק עכעלטע :סנייז "ןגעמרַאפ , סָאד טקעטשרַאפ

 -ַאלט , ףיױא .ריּפַאּפןטָאנ לקעּפ ַא ןוא רעדעפ ַא טימ טניט עלעש

 ןאיפעטרָאפ םייב ןעהעש ןסעזענּפָא ,טרינָאּפמָאק רע טָאה ?עקצַאמ

 עשידיי עסיורג יד טרידוטשנייא רע טָאה טרָאד .קיזומ ןבירשעג ןוא

 טיילעננוי טרעדנוה ייווצ רעכעה ןופ רָאכ ַא טימ ןטרעצנַאקדגנַאזעג

 ןוא ?יטש ?קניוו ַא ןיא ןסעזענּפָא ןעהעש עיירפ ןיא ןוא ךעלדיימ ןוא
 עננַאל ןוא עצרַאװש-ךעּפ יד רענניפ יד טימ טמעקעג ,טכַארטרַאפ

 .ןרעדנַא ןכָאנ םענייא -- ןטערַאגיפ טרעכיורעג ןוא רָאה

 רעדורב ַא ,ןרעטש עלעשרעה טרעהענ טָאה טסענ-םאטש יד וצ

 ןרעטש עלעשרעה זיא רעביירש ןייק .ןרעטש לארשי רעטכיד ןופ

 ןעוועג רָאנ רע זיא ךַאפ ןופ .טשינ ךיוא רָאיטקַא ןייק .ןעוועג טשינ

 ןופ לונלנ א םיא ןיא טבעלעג רעבָא טָאה סע .רעטעברַא-רעדעל ַא

 טשינ טָאה רע .רעלטסניק ַא ןופ המשנ רעטכַאמעג עילאק ַא סעּפע
 -ענ טשינ טעבױא םיא סע טָאה ור ןייק ןוא שירעפעש ןייז טנעקעג
 -ייה ענעדישרַאפ ייב רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןענניז רע טגעלפ .ןבעג
 -קיטש-יווער עשירָאטַאמַא ןריפסיוא רע טנעלפ ,ןטייהנגעלעג עשימ

 םוידעמ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא לָאמ ןייא ןוא ?עקצַאמָאלט , ףיוא ךעל

 טסַאנ ַא ךרוד טריפענכרוד ךעלטייהננעלעג ,סנַאעס ןשיטָאנּפיה ַא ןופ

 ."עקצַאמָאלט , ףיוא ?תוצח, א ןיא סעּפע דמערפ רעד ןופ

 ַא ןעװעג ןיילַא ןענעז ןעמונעגנעמַאזוצ טסעג-םאטש עלַא יד
 .714 עקצַאמָאלט , :ןעמַאנ םעד ןנָארטענ טָאה סָאװ םעד ןופ קיטש
 הריד רעיינ א ףיוא ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה ?עקצַאמָאלט , זַא ןוא

 םעד טריטָאקיאב ןפָא ,ןעמוקענ טשינ ןיהַא טרָאד זיא דלָאנרַא ןוא

 רעטשרע רעד ןופ ןחמוא ןא ןפרָאװעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,לַאקָאל

 -ַאב רענעטלעז ךיוא ךיז ןבָאה טסעג-םאטש ערעדנַא יד ןוא טונימ
 -רַאֿפ טָאה יז ."עקצַאמָאלט , ףיוא ןלעפ ןביוהעגנָא סעּפע טָאה ,ןזיוו
 .טירָאלָאק ריא ןופ ,רעטקַארַאכ ןוא ןבעל ריא ןופ לייט ןסיורג ַא ןריול
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 -ַָאלט , ןופ ןבעל-בולק ןוא -םייה סָאד ,ןבעל עכעלרעניא קסָאד

 יד ןוא רעדילנטימ יד רָאנ טשינ ,עֶלַא ןעמונעגמורַא טָאה "עקצַאמ

 טרָאד טעברַאעג טָאה סָאװ לַאנָאסרעּפ סָאד וליפא רָאנ ,טסעג-םאטש

 .ץַאק יד "יפיפ , ?ידבהל יװ טעפוב ןופ סעקרענלעק יד :טנידַאב ןוא

 םענייא ןדעי טנעקעג סעקרענלעק יד ןבָאה ןשטנעמ-בוטש יו

 ץעמע סָאװ טסווװעג ,ןזירּפַאק ןוא ןשוחימ ענייז ,?עקצַאמָאלט , ןופ

 ךס ַא ןוא טקעמש ןסע סאד ןצעמע יו ןוא סָאװ ,ןסע ןעק ןזא נעמ

 יד .טייצלָאמ םעד ןנָארטענוצ ,קידננערפ טשינ טעמכ ןיוש ,ייז ןופ

 עטקיטכערַאב סָאד ,ןזירּפַאק עלַא ןגָארטעגסױא ןבָאה סעקרענלעק

 טשינ ןוא ייז ףיוא ךיז ןרעזייב עטקיטכערַאבמוא סָאד וליפא ןוא

 ,קירוצ ךיז ןרעזייבוצנָא ,ןרעפטנעוצּפָא ךיוא ךיז טביולרעד לָאמ ןייא

 יסיוא ,טצנַאטעג ןעמ טָאה סעקרענלעק יד טימ .ןשטנעמ-עילימאפ יו

 ןַא ,עינאמ .גרָאז ןוא תונעט ערעייז טרעהעגסיוא ,ךיז טסעומשעג

 וטלַאהעג ןטסגנעל םוצ ךיז טָאה ,רעדניק עניילק ייווצ טימ חנמלא

 -נוזַאב ןעוועג זיא יז .ןרָאװעג טרעטלעענ טרָאד ,"עקצַאמָאלט , ףיוא

 ןוא ןָארטַאּפ ריא ןעװענ זיא שטיװָאלַאנעפ .טריגעליװירּפ סרעד

 -קעװַא :םיא וצ ןעמוקענ יז זיא תונאד עריא עלַא טימ .רשוידץילמ

 -לוש ,דומיל-רכש טימ ןטייקירעווש ,ןיירַא לוש ןיא רעדניק יד ןבעג

 -ַאלַאנעס .-- ןעירעפ-רעמוז יד תעב ףרָאד ןפיוא רָאפסױרַא ,רעכיב

 ,טקידיילרעד ןכַאז יד ןיוש טָאה שטיוו

 -ענ טָאה ?עקצַאמָאלט , ןופ ןבעל-םייה סָאד ,עכעלרעניא סָאד

 יז זיא ךס ַא רַאפ ןוא םייח ַא ןופ ןטייז-ןטָאש ןוא טכיל עלַא טאה

 טימ .טרָאװ ןופ ןיז ןטסלופ ןיא ,םייה יד --- םייה ַא ןעוועג עקַאט
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 18 עק צַא ט ַא ל ט

 "עג ךס ַא רעייז ייב ןוא טפָא רעייז טָאה סע ןוא) טלענ ןָא יצ ,טלעג

 ןסעּפָא טנעקעג "?עקצַאמָאלט , ףיוא ןעמ טָאה (טלעג ןָא זַא ,ןפָארט

 -ָאלט , ןופ ָארויב סָאד טָאה ןױָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .טײצלָאמ ַא

 ןוא רַאפרעד גרָאז יד ןעמונעגרעביא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ?עקצַאמ

 -ענפױרַא ןעמ טָאה רעדילנטימ עקידנדיילטיונ ןוא עזָאלטעברַא רַאפ

 -נערברַאפ נָאט ןצנַאנ םעד ןגעלפ עמאזנייא .ןגָאטימ עטסיזמוא ןבעג

 -נֹוא רעדָא ןפענעג ,ןבירשעג ,טעברַאעג ָאד .?עקצַאמָאלט , ףיוא ןענ

 יד ןפָאלשרעביא ךיוא טפָא טגעלפ רענייא טשינ ןוא טרעננוהעגרעט

 -- ייֵז ןופ רענייא טשינ ןוא .ךעלשיט יצ ,ןלוטש עכעלטע ףיוא טכַאנ

 -- םילטלטמ ענייז ןטלַאהעג טרָאד טָאה ,רואינש ,עלעשרעה ,סקאז

 עשיטסינומָאק ,חמודכו ריּפַאּפ ,רעדעפ ןוא טניט ,םירישכמ-רעביירש

 ,םלוסּפ הפירט ערעייז טקעטשרַאפ ןטלַאהעג טרָאד ןבָאה רעביירש

 .םייה רעד ןיא ןטלַאה וצ טָאהעג ארומ טָאה ןעמ עכלעוו

 -יפא ןוא ךיז טלדיזעג ,החּפשמ ַא ןיא יו טנירקעג ךיז טָאה ןעמ

 טשינ טָאהעג טנייפ ןוא ךיז טלדיזעגנ ,טנירקעג -- טָאהענ טנייפ ול

 ןרעג ךיוא ךיז טָאה ןעמ רעבָא ,תוינחור בילוצ דימת טשינ ןוא אקווד

 -פרֹונ טעמכ ןוא טַאהעג סערעטניא ןעמַאזניימענ ,טאהעג ביל ,טַאהעג

 .החּפשמ ַא יו ,טבעלעג ןעמַאזוצ ,ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאהעג קיד

 -ַצַאמָאלט , ףיוא ןבירשעגנ אקווד טשינ ןוא רָאנ טשינ טָאה ןעמ

 | | ."עק

 ,טליּפשענ ךיוא טָאה ןעמ :ןייז טשינ יאננ ןייק וצ ריא סע לָאז

 ,?לךיירד , ןיא וליפא ןוא ןטרָאק ןיא יװ ךָאש ןיא טליּפשענ טָאה ןעמ

 ךיוא זיא ,ןנרעבמָאנ ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ ,ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש

 . ןרָאװעג ,"עקצַאמָאלט  ףױא ןרָאװעג טריפענניירַא "קיּפ זיוט , יד

 סנארעפערּפ ַא טַאהעג ביל טָאה נרעבמָאנ ."טסאנ-םאטש , ַא טרָאד

 ,טימרעד ןרינעשז ךיז ףרַאד רע סָאװרַאפ ,ןעזענ טשינ טָאה רע ןוא

 ףיֹוא לשיט ַא ייב עקַאט ןוא ,םיא ךיז טליװרַאפ סע ןעוו ךיז ןלעווק

 ןעקנירט ,חביבס רעשימייח ַא ןיא ךעלטימענ ןציז וצ ,?עקצַאמָאלט ,

 ַא ןכַאמ וצ טאהענ ביל טָאה בילטָאנ .רד ,לטרעק ַא ןכַאמ ןוא עװַאק

 -ייב ךָאװטימ טַָאהענ ןרענ קרַאטש סרעדנוזַאב סע טָאה רע .עדרעד
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 עז ַאר .י ר ע ב

 -עגקעװַא ,הדיל ילבח געט עכעלטע ךָאנ ,טָאה רע יו ,םעדכָאנ טכַאנ
 -עג ביל סע טָאה סע .עיצקַאדער ןיא ןָאטעילעּפ-קיטיירפ םעד טקיש

 סע יו טקנוּפ ,ערעדנַא טאהעג ביל סע ןבָאה סע ,שטיװָאלַאגעס טָאה

 -ידוּפ טימ ,טַאהעג טנייפ סע ןבָאה סָאװ ערעדנַא ךיוא ןעוועג ןענעז

 ,םעד ןנעק טרעדיוורעד טייקנסיברַאפ רעשינַאט

 -עג טָאה ןעמ .,?עקצַאמָאלט , ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה ןעמ

 םייב (דליוונאוו) ןעוואק טימ יצ ,ןבילטַאג טימ ןגרעבמָאנ ןעז טפרַאד

 רענַאזרעטנוא ןֹוא רעצעביק הרבח רעצנַאג רעד טימ ,טערב-ךאש

 םייב ןברַאפלמיה לשרעה טימ ןבילטָאג ןעז טפרַאדעג טָאה ןעמ ;םורַא

 טימ ,ןברַאפרעבליז טימ יצ ,ןבילטָאג טימ רענרומכ ףסוי ,טערב-ךאש

 יצ ,ןעמיובננייפ טימ ןטפנאה םייח יצ ,ןרענדושט טימ ,ןיקסנילראק
 םורַא רעצעביק יד טימ טערב-ךאש םייב ערעדנַא רעדָא ןשטיווָארעזייל

 ליפיו .שֵארב ןרָאהנייא ןרהא רעצעביק םענעריווושעג ןטימ ןוא

 ןיזפרַאש ןוא רָאמֹוה ןקיטרַאננייא ל?יפיוו ,ץיוו ןקידהמכח ,ןפרַאש

 ,טייקכעלטימענ ל?יפיוו ,טרעהעגנ ךעלשיט-ךאש עכלעזַא ייב ןעמ טָאה

 ָאד טָאה סע .רעטכעלענ ןקיצרַאה ,ןקיכליה ןוא יירשענ ,טייקיטומטוג

 -- גנומיטש ןוא טימעג ,טנעמַארעּפמעט ןייז ןנָארטעגננײרַא רעדעי

 -למיה לשרעה רעקיציה רעד יו ,יקסנילרַאק רעלעדייא ,רעליטש רעד

  ֿלשרעה ,שטיװָאלאנעס ,בילטָאג .רד :ענענייא סָאד טקנוּפ ןוא .ברַאפ

 ןוא טכע ,עקידהמכח עקיזָאד יד עקַאט .עדרעד רעד ייב ברַאפלמיה

 ןיא לָאמ ןייא ןנעלפ םידיסח רערעג רעכלעוו ןיא ,ליּפש עשידיי-טלַא

 -ישרַאפ שיט ןלָאג ןפיוא דיירק טימ ןביירש ,ןליּפש ,לטינ ןיא ,רָאי

 ?ײטדנַאטשַאב ַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ סנכייצ-רעפיצ עשימיור ענעד

 .ֿליּפש-ןטרָאק רעקיזָאד רעד ןופ טרַאנגייא רעד ןיא ןוא ליטס םעניא
 סָאד ,םורַא רעצעביק יד :עבלעז סָאד --- ךאש םייב יוװ ,ָאד ךיוא ןוא

 ןלײװרַאפ סָאד ,רעטכעלעג סָאד ,ןציוו ןוא םיזמר יד ,"רעבעל ןעמענ,

 -מָאנ .גנַאג ַא רעביא ךאש םייב ךיז טחומ ןוא טציז עוואק .ייברעד ךיז

 -מוא ןָא ךיז טפור .רעצעביק יד ןופ ץעמע .רעביאננעקטנַא -- גרעב

 :ןעוואק וצ קידלודעג

 ?גנַאג ןייק טשינ רע טבַאמ סָאװ ,גנַאל ױזַא רע טרעלק סָאװ --
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 :קידהמכח רעטנוא טּפַאכ נרעבמָאנ ןוא

 ..טגרָאז רע .טשינ רָאנ טרעלק רע ,ייג ןיוש ייג ---

 .?עקצַאמָאלט , ףיוא ןבעל סָאד ,ןעוועג החּפשמ ַא ןופ ןבעל א

 -רעטנוא ןכעלטימעגנ ןיא ,טרָא ןענופעג ָאד ןבָאה רענגעק עשיטילַאּפ

 -לעזעג ;סעומש ןעיירפ ַא ןוא ייט לזעלג ַא ייב ,לשיט ַא ייב טלַאה

 -ָאק ןיא ןושל ןעמַאזניימעג ןענופעג ָאד ןבָאה "םיאנוש , עכעלטפַאש

 יצ ,ךאש םייב ןביירטרַאפ-טייצ ןכעלטימעג ןיא .טלַאהרעטנוא ןלַאיגעל

 ןופ םַאנסיוא ןטימ ,ףמַאק רעכעלטפַאשלעזענ רעד ,לשיט-ןטרָאק םייב

 רעד רַאפ טקידנעעג ךיז טָאה ,ןעננולמַאזרַאפ עניימענלַא עטמירַאב יד

 -נוטייצ יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ,ןסיורד ןיא ,?עקצַאמָאלט , ןופ ריט

 .ןלַאז רעװעשרַאו עסיורגנ יד ןיא סענובירט יד ףיוא ,ןעג

 ןליפא סָאד טָאה ץניווָארּפ עקיצרַאה יד ,עוויאַאנ יד ,עביל יד

 ןייק ץניווָארּפ רעד ןופ ןַאמרעגנוי א ןעמוק טגעלפ .ןעוועג ספות טשינ

 ןעזרעד ןוא ?עקצַאמָאלט , ףיוא ןינע ןַא סעּפע ןנעוו ןעמוק ,עשרַאוו

 רעדָא ,ןסעומש ,שיט ןייא ייב ןציז קיאור רענגעק עשיטילַאּפ ייווצ

 -נַא ,טשַאררעביא ,טניוטשרעד ןעוװעג רע זיא -- ךאש ןיא ןליּפש

 ןיילַא .ןסעומש ןוא ךעלטימענ ןציז ןשטיוועלאכימ טימ לבבורז :טשיוט

 ןייא ייב ןציז בילטָאנ .רד ןוא רענרומכ ,ןניוא ענענייא יד טימ ,ןעזענ

 ?ךעלנעמ סָאד זיא יוװ ,ןעזענ ןיילַא -- ךאש ןליּפש ןוא שיט

 .ןעוועג ךעלנעמ סע ןזיא ?עקצַאמָאלט , ףיוא

 ,ןייארַאפ-רעביירש ןשיאערבעה ןֹופ רעציזרָאפ רעד ,רענדושט

 ןיא םיא טימ טליּפש ,ןברַאפלמיה טימ שיט ןייא ייב ןעמַאזוצ טציז

 ,שידיי טדער רע ,"שידיי ףיוא טליּפש , רענדושט .ןעזעג ןיילַא .ךאש

 :ךעלגעמ סָאד זיא יו --- ןרעיוא ענענייא יד טימ ,טרעהעג ןיילַא

 .ןעוועג ךעלנעמ סע ןיא ?עקצַאמָאלט , ףיוא

 ןיפ א .?עקצַאמָאלט , ףיױא טעװעקטָאילּפעג ךיוא טָאה ןעמ

 -עקטָאילּפ שיטסיטרַא ןַא ,שירָארעטיל ַא --- ?תוליכר ַא ,עלעקטָאילּפ

 ,טנַאסערעטניא רָאנ ביוא ,?תוליכר שיטילָאּפ ַא ,ךעלטפַאשלעזעג ַא ,על

 .בורפ ףיורעד םינוק ןעוועג דימת ןענעז פע !הברדא -- טנַאקיּפ

 וצ טרעהעג טָאה ץיוו רעקיניזפרַאש ןוא רעקידמכח ַא ,רעטונ ַא
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 וע זָא ר .י ר ע ב

 טקנוּפ ןוא .ןיקסווָאנַאנַאק וצ ,ןרעלעקנוט וצ ,ןבילטָאנ וצ ,ןגרעבמָאנ

 טרעהעג םיא ייז ןבָאה טוג ױזַא ,טלייצרעד טונ ץיוו ַא ןבָאה ייז יו !

 טגָאמרַאפ טָאה ללכב ןילוח תחיש רענעפורעגנ ױזַא רעד .טרעהרעד ןוא

 ,עיצַאװרעפבָא ןופ שוח .רָאמוה ןוא ןיזפרַאש ,גנוווש ,טסייג ךיז ןיא

 רעד ןיא סָאװ טרּפ םעד סעּפע ןיא רעֶדָא ןצעמע ןיא ןעזרעד ןופ

 -ואעפ יד ןוא טייקיטראננייא יד ,ןצעמע ןופ יצ ,ךַאז ַא ןֹופ תיצמת

 יד וצ טרעהעגנ טשינ ןבָאה ןריזירעטקַארַאכ ןוא ןענעכייֵצַאב ןופ טייק

 ייב ,רעמ םענייא ייב .?עקצַאמָאלט , ףיוא ןעננוניישרעד ענעטלעז
 לײטדנַאטשַאב ַא טפַאשנגייא עקיזָאד יד ךָאד זיא ,רעקינייוו םענייא

 ןפַאש ןשירעלטסניק ןופ טיבענ ןדעי ףיוא טנַאלַאט ,גנובַאנַאב ןופ

 ,ָאד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סָאו ןשטנעמ עשירעפעש קיטסייג ןומ

 ךָאד זיא ןיילַא ןילוח תחיש רעקיזָאד רעד ןיוש ."עקצַאמָאלט , ףייא

 אֹד טָאה ןעמ .רעפסָאמטַא ריא ןוא ריא רַאפ ךעלמיטנגייא ןעוועג
 ןעמ טָאה זיוו ןטוג ַא טימ ןוא ,ץיוו ןטוג ַא טימ "ןסעפיוא , טנעקעג

 לָאמליײט ןוא רעגרע טשיִנ "עקצַאמָאלט , ףיוא ןפיוקנייא טנעקעג ךיז

 ןטוג ַא רעֶדָא ,גנולייצרעד עטוג ַא ,דיל טונ ַא טימ יוװ רעסעב ךָאנ

 /  .ןָאטעילעפ

 -ענּפָא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ?עקצַאמָאלט , ףיוא ןבעל סָאד

 -עז סע ןוא ןעגנַאגעג ןענעז ןשטנעמ ,ןעמוקעג ןענעז ןשטנעמ .טלעטש

 ַא ,ירפרעדניא ןעוועג ."עקצַאמָאלט  ףיוא ןשטנעמ ןעוועגנ דימת ןענ

 ןביוהעגנָא טָאה סע זיב ,גָאטרַאפ זיב ,טכַאנ עצנַאנ ַא ןוא גָאט ןצנַאנ

 -נָא טכער ףיוא טשרע ךיז טָאה טכַאנ רעבלַאה וצ .נָאט ףיוא ןעיראש

 -נולעטשרָאפ יד טקידנעעג ןבָאה ןטסיטרַא .טרָאד ןבעל סָאד ןביוהעג

 -- סעיצקַאדער יד ןיא טעברַא יד טקידנערַאפ ןבָאה ןטסילַאנרושז ,ןעג

 ךיז טכַאמ ,ךיז טנפע ריט יד ."עקצַאמָאלט , ףיוא ןעמוקענ ןעמ זיא

 רעד .טסעג-םאטש ןוא רעדילגטימ ןעמוק סע .רעדיוו ךיז טנפע ןוא וצ

 .ייר רעד ןיא טייטש ןעמ .טרעגַאלַאב -- ןעמונרַאפ זיא ןָאפעלעט

 ַא טגנילק סע .ץענרע טגנילק רעטייווצ ַא ,ןפורעגסױרַא טרעוװ ץעמע

 -וצרעביא העידי עטצעל ַא עיצקַאדער א ןיא טננילק ןעמ ,עיצקַאדער

 ןעמוקעגנָא סָאװ רָאנ זיא העידי עיינ ַא ,ןרעוו וצ רָאװענ סעּפע ,ןבעג
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 -םיא טימ ?ופ ,גנוגעװַאב טימ לופ ןבעל קידלּפַאצ ַא ,קישיור ַא ---

 יד .ןּפמָאל עלַא ןענערב סע ,קיטכיל ןיא ?עקצַאמָאלט , ףיוא .טעּפ

 -רַא טימ טנעה עלופ ןבָאה סעקרענלעק יד ןוא טצעזַאב -- ךעלשיט

 ּפָארַא טמענ ןעמ ,ןײלַא ךיז טנידַאב ןעמ ,ןגָאינָא טשינ ןענעק ייז .טעב

 ,ךעלשיט ענענייא יד וצ ֹוצ ןייֵלַא זייּפש יד טגָארט ןעמ ,טעפוב ןופ

 שטיװָאלַאגעס .טכַאל ןעמ ,ןציו טגנָאז ןעמ ,טסעומש ןעמ ,טסע ןעמ

 -ןֶא יד ןופ רענייא טימ רע טצנַאט טָא ןוא ןָאפעטַאּפ םעד ןָא טיירד
 .רעביירש ַא ,עגעלָאק ַא ןופ יורפ ַא טימ יצ ,סנירעליּפשיוש עקידנזעוו

 רעד ,ןטעב טשינ ךיז טזָאל רע .ריוואלק ןליּפש ןעק סָאװ ץעמע ןַארַאפ

 -ַאלק ןפיוא ףיױא סעּפע טליּפש רע ןוא טמוטשרַאפ טרעוו ןָאפעטַאּפ
 פקניוו רעדנַא ןַא ןיא .טכער ףיוא טשרע ךיז טצנַאטעצ םלוע ןוא ריוז
 -ַאמ ,רעביירש ,ןרָאיטקַא :ןעמַאזוצ ךעלשיט עכעלטע ףיונוצ ןעמ טקוד
 ,ןצעמע טריּפָאק ןרָאיטקַא יד ןופ רע ,סעּפע טלייצרעד ןעמ רעקל
 -בכעלעג ןופ ךיז טיש םלוע ןוא ןושל'ס ,תויעווה סמענעי ךָאנ טכַאמ
 .שזרַאש רעכעלטניירפ ,רָאמוה רעקיטומטוג .רעט

 ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ זיא רע .גרעבמַאס טציז שיט ןסיורג םייב
 -ונעגפיוא טרָאד םיא טָאה ןעמ .ענליוו ,טָאטש עקיצרַאה ַא .עגליוו
 רע טָאה טפַאז טימ ?יומ לופ ַא ,רעסייק ַא יו ,דובכ סיֹורג טימ ןעמ
 נרעבמאס טדער ךיילגוצ תוטשּפ ןוא ץלָאטש טימ ןוא .ענליוו ןגעוו
 ןרעטש ןייז ."ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ גינעק , םעד ןגעוו יװ ךיז ןגעוו
 -רעד רע ןוא "בנג עקטָאמ , ןופ טײציץנַאלג יד זיא סע ,םיורג ןיא
 ןוא טפַאשביל ליפיוו טימ ,ענליוו ןיא טרָאד זיא סע טוג יװ טלייצ
 ןופ ןעמוקעג זיא רע ,רעלטסניק ןשידיי ַא ףיוא טרָאד םמענ ןעמ ץרַאה
 ןוא דיירפ ןופ ןענערב ,ןצנַאלנ ןגיוא יד ,רעטמערַאװעגנָא ןַא ענליוו
 ..."רסיק, זיא רע .קילג

 עקלוּפ ַא טימ יקסווערָאמ םהרבא םורַא ךיז טיירד לָאז ןרעביא
 .רענייצ עלַא ףיוא ןקַאב עלופ טימ טסע רע .טנַאה רעד ןיא סנזדנעג
 ,רעטנוא טצנַאט ענייז רוגיפ עטעפ גונעג ןוא עשיטעלטַא ,עכיוה יד
 -רַאפ ,ךעלקירעזייה ןסע ןטימ ןיא סעּפע טדער רע ,טכַאל םינּפ פָאד
 .טכַאל ןוא םלוע ןשירָאיטקַא םֹוצ טעּפירכ
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 םע  ,וָאקרוט קרַאמ ,עבלאווש ןתנ לַאז ןיא ךיז ןזייװַאב טָא

 לופ ןענעז ייז .רענניז דרַאנרעב קידוועריר ןוא ןיילק ןיירַא טצנַאט

 לדָאנ רעד ןופ שירפ ךעלעקטָאילּפ עשיטילָאּפ ,סעיינ עשיטילָאּפ טימ

 .טרעה םלוע ןוא ןלייצרעד ייז ,ןטעב טשינ ךיז ןזָאל ייז .ּפָארַא

 -- לרָאּפירעגניז-סקלַאפ ערעלוּפָאּפ סָאד ךיז טזייװַאב לַאז ןיא

 ןיא רע .סנַאנָאזערדזַָאנ ַא טימ טדער סינּפיק .דלעפנילעז ןוא סינּפיק

 דימת ןענעז ייז רעבָא .יורג גנַאל ןופ ןיוש ןענעז ענייז רָאה יד .טלַא

 .פטשער ַא -- ענייז עמיטש יד .ץרַאװש-ךעּפ ףיוא טברַאפעג קילעפגרָאז

 טִא טימ עקַאט ּפֶא רע טיה ,רע טניוש --- רָאנעט ןקילָאמַא ןַא ןופ

 ןליפא .סעקרענלעק יד וצ טדער רע ןכלעוו טימ סנַאנָאזער-זָאנ םעד

 ַא טימ ןרעה טּפָא ךיז טזָאל ןוא ענייז םיטש יד רע טריבָארּפ ןסע םייב

 .לַאז ןצנַאג ןרעביא "ימ-ימ ,ייא , :ןשירענניז

 ַא ןיא ןוטרַאפ ןוא קירוצ ןוא ןיה ןריצַאּפש לָאז םעד סיואגנעל

 -טעפ ,קירעדינ -- רעגיצנַאד עלעקנַאי ָאירַאסערּפמיא רעד :סעומש

 טגעװַאב ,ּפָאק עטַאװעכילּפ ןקיצנַאלג ַא ןוא םינּפ-הנבל א טימ ,קיבייל

 לָאמ ייווצ :דלָאנרַא -- םיא ןבענ ןוא ?סעפ ַא יװ קידנניוו ךיז רע

 םיא ןופ רערעגַאמ לָאמ ייווצ ןוא רעגיצנַאד עלעקנַאי ןופ ךיוה ױזַא

 -עס ןגעו ,אמתסמ ,טפעשעג ןגעוו עדייב ןדער ייז ,ןקעטש-םיוצ ַא --

 ןיא טדער ןוא ןדלָאנרַא וצ ףױרַא טקוק עלעקנַאי .ןרָאיטקַא ןגעוו ,ןָאז

 -עשעקדןיוה יד ןיא טקוררַאפ טנעה עדייב טימ דלָאנרַא .ןיירַא םיא

 -צולּפ .וצ ךיז טרעה ןוא ןזיירּפש עסיורג רעבָא עכעלעמַאּפ טכַאמ סענ

 םעד ריא טימ שיװ ַא טיג ,עינָאלד ןייז ףיוא ןָא ייּפש א רע טוט גניכ

 :ןדישטנַא ןוא ךיוה --- טרָאװ ןייא ךיז טרעהרעד סע ןוא רָאה ּפָאק

 ...גנָארד ַא --

 ןצעמע ןגעװ טנקסּפענּפָא טרָאװ םענייא םעד טימ רע טָאה סָאד

 .טדערעג אמתסמ .ןבָאה ייז ןעמעוו ןגעוו ןטסיטרַא יד ןופ

 -רעטילימ רעשיליוּפ רעד טציז ,ליטש ןוא ןדיישַאב ,?שיט ַא ייב

 ןוא רענַאיצילַאג ַא ןיא רע .סעזימ ףסוי .רד קינוװָאקלוּפ ,רעניבַאר

 -רָאפ ,ןטיהעגּפָא רעייז רע זיא ןַאמרעטילימ ַא יוװ ."ךע, ןַא טימ טדער

 טימ ךיױא רָאנ ,ןילַא טנָאז רע סָאװ םעד טימ זיולב טשינ קיטכיז
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 -סדוסליּפ ןופ טייצ יד זיא סע .ןרעה וצ סיוא םיא טמוק סע סָאװ םעד

 ןעמ ,ליפ רעייז ךיז ןעמ טביולרעד "עקצַאמָאלט , ףיוא .םישזער סיק

 -ייצַאב ןוא ךעלטרעוו עפרַאש ,ןציוו ,סעיזערעה .ענעגייא ןשיווצ זיא

 טשינ ָאד ןיא רענייק ןוא טשינרָאנ .םענייא ןדעי ָאד ןפערט ןעננונעכ

 רעייז ןיא רע .הכולמ רעד ןיא ןרוניפ עטסכעה יד זיב ,טריזינומיא

 סעּפע רע טרעה .שינדחּפ רע זיא רעמ ךָאנ ,סעזימ .רד ,שינַאטירוּפ

 סעּפע רע טרעה .ּפָאק םעד ּפָארַא רע טזָאל ,ץיוו ןטרעפעפעג םתס ַא

 סע .ּפָאק םעד קעװַא רע טיירד -- תוכלמ ןנעוו ץיוו ןשיסרוקיּפא ןַא

 ןייז טסייוו ןעמ ,םיא ןעק ןעמ .טרעהעג טשינ רָאנ טָאה רע :טסייה
 רענייא .סעקינסיעכחלוצ ןַארַאפ ןענעז ?עקצַאמָאלט , ףיוא ןוא עבמ

 ױזַא גָאז א םיא וצ טינ ,ןַאמרעל ,רעטרָאּפער-פגנוטייצ רעד ,ייז ןופ

 :ןײרַא םינּפ ןיא ךיילנ

 -ווָאקלוּפ , םעד ןוא) -- קינװָאקלוּפ רעה --- יקסדוסליפ רעד ---
 -ױזַא ןוא רענױזַא זיא -- (קרַאטש סרעדנוזַאב ָאד רע טנַאטַאב "קינ
 .(טרָאװ לערוזנעצ טשינ ַא) רענ

 -ריזח ןופ דיי רעמורפ ַא יו ,ּפָא ךיז טלקָאש סעזימ קינװַאקלוּפ
 :סַאבלעק

 ..ךע ,טרעהעג טשינרָאג בָאה ךע --

 5שרעה טציז ,ןוטרַאפ קרַאטש ,לשיט ַא ייב לקניוו ַא ןיא ץעגרע
 ,טשינ טיירש רע .לוק ןייז טרעה ןעמ .ךאש ןיא טליּפש ןוא ברַאפלמיה
 :קידנעגניז וליפא ןוא ךיוה ױזַא םתס רע טדער סָאד

 !עבמעב םיקוי ,רעטײּפמָארט ,רע טייג יו --
 .רעביאננעקטנַא רענטרַאּפ ןייז וצ ױזַא רע טדער סָאד
 טָאה רע זַא ןמיס ַא .טכער ףיוא טשרע ךיז רע טגניזעצ גנילצולּפ

 א טימ ףיוא םיא טפור רע ןוא עיציזָאּפ-טַאמ ַא ןיא טּפַאכעג םענעי
 :רפס םוצ ארוק-לעב א יװ ױזַא ןונינ

 ,ןפלעה רעטייוו לָאז רע ןוא עישויו ןפלעה לָאז רע ןוא רוזעיו, ---
 וב ךיז ןזָאלרַאפ סָאװ עלַא וצ םיסוחה 935 ןצישַאב לָאז רע ןוא ןוגיו
 -נוא וצ וניהולאל טייקסיורג ַא ?דונ סטגנערב ,ובה עלַא לכה ,םיא ןיא
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 רעד ברק ןהכ הרות רעד ֹוצ הרותל דובכ ,דובכ סטיג ונתו טָאג רעזד

 7 ?רעטייּפמָארט רע טייג יװ ,ונ !!!דומעי ,ןעגענעג לָאז ןהכ

 ,רענעלַאפרַאפ ַא ךעבענ זיא רענטרַאּפ סלשרעה :;ןיוש ןעמ סייוו

 ...טנעה ענייז ןופ ןגירקסורַא טשינ ןיוש ךיז טעװ רע

 םלוע .סולפּפָא רעד ןָא ךיז טביוה טכַאנייב יירד רענייז ַא טשרע

 -- עטלייצעג רעביא ךָאנ ןביילב סע .םייהַא זייווכעלסיב ךיז טייגעצ

 יד טקידנע ןעמ זיב ,רעליּפש-ךאש ,רעליּפש-עדרעד עטנערברַאפ

 .סעיטרַאּפ

 טייג סָאװ רעטצעל רעד  ."עקצַאמָאלט , ןייא טפָאלש גָאטרַאפ

 יּפַאלק םעד ּפָארַא טזָאל ,טכיל סָאד סיוא טשעל לַאקָאל ןופ קעװַא

 ַא ןייא טפָאלש "עקצַאמָאלט , .יז טקַאחרַאפ ןוא ריט רעד ייב סָאלש

 ,ךַאו קירוצ ןיוש יז זיא ירפרעדניא ןיינ-טכַא רענייז .ףָאלש ןצרוק

 -וא טסעג עריא ןעמענוצפיוא ןרעג ןוא ןפָאלשענסיוא ,שירפ קירוצ

 .ןעמוקעגנָא זיא סָאװ גָאט םעיינ םענ
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== 



0 

 סעצרּפ .לַאז ןצנַאנ ןרעביא טרינימָאד טָאה טערטרַאּפ-ץרּפ רעד

 טנעקעג ןעמ טָאה טשינרָאג ןוא םענייק .םוטעמוא ןעוועג זיא קילב

 | .לַאז ןסיורג ןיא םיא רַאפ ןטלַאהַאבפיױא

 ייב ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,טליפעג טָאה ץרּפ סָאװ ןנָאז וצ רעוושי

 ןיא ןליּפש טצעזענקעװַא רענייז זָאנ רעד רעטנוא טַארוקַא ,לשיט ַא

 -סױרַא טשינ ,ךיז טכַאד ,סלַאפנדעי רע טָאה סעכ ןפיורג ןייק .ןטרָאק

 עקיטלינכיילג ַא םיא רַאפ ןעװעג סָאד זיא ץלַא ןופ רעכינ .ןזיוועג

 ץעמע ןעוו ןנָארטרַאפ טשינ שוריפב רע טָאה ,ךיז טכַאד ,רַאפרעד .ךַאז

 -כיד ןביירש לשיט ַא ייב םיא רעביאנגעקטנַא טצעזענקעוַא ךיז טָאה

 ױזַא ןרעוו טכַאמענ טשינ ףרַאד ,ךַאז עמיטניא ןַא זיא גנוטכיד ..גנוט

 רעד טימ רעטערקסיד ?סיבַא ןייז ףרַאד ןעמ ,הדעו םע לכ ינפב ,ןפָא

 קילגמוא ןייק טשינ זיא ,טוג יבַא .ױזַא ןייז לָאז ,אלימ רעבָא .הכאלמ

 -ָאלט , סע ךָאד זיא ףיורעד .טביירש'מ ןוא םיא ןבענ ,ָאד טציז ןעמ זַא

 ..ךױא טניט ןיא רעדעפ א ןעקנוטנייא טרָאד לָאז ןעמ זַא ,"עקצַאמ

 -וצ ןעוועג רע זיא ,לפייווצ םוש ןָא עקַאט סָאד ןוא ,ןטסיימוצ רענָא

 טָאה ןעיירעגירק ןוא תקולחמ ,הרוחש הרמ ,תובצע .הודח תעשב ןדירפ

 -ענ טנייפ ,ןנָארטרַאפ טשינ סע טָאה רע .תומה-םס רַאפ ןטלַאהעג רע |

 -ןֶא ןייז ןָא ןקרעמַאב טנעקעג סָאד טָאה ןעמ .האנשה תילכתב טָאה

 -ּפָארַא השעמ תעשב םיא זיא עכלעוו פיל רעטשרעטנוא רענעלָארדעג
 -עג ביל ,תיב-םולש ןוא טייקכעליירפ טאהעגנ ביל טָאה רע .ןעגנָאהעג

 רע טָאה ןלָאװקעגנָא .לצנעט א וליפא ןוא רמז ַא ,טייקרעטייה טַאה
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 וע ז ָא ר .י ר עב

 -ערָאװעג ןוא עטיירגענוצ טשינ ,עטמָארּפסקע ,עטריזיװָאדּפמיא ןופ
 יד .טבעלעגמיוא רע טָאה ַאד .ןטונימ ןוא ןעהעש עקידבוט-םוי ענ
 .ץיה ןגירקעג ,טילנעצ םיא ייב ךיז ןבָאה ןגיוא

 טקנוּפ ,ןטונימ ןוא ןעהעש עכלעזַא טַאהעג טָאה ?עקצַאמָאלט,

 ןופ געט טָאהעג טָאה יז .געט עקידעכָאװ עריא טַאהעג טָאה יז יו

 "ידבוט-םוי ןופ ןעהעש ןוא געט טַאהעג ןוא ןעיירענירק ןוא תקולחמ

 -סױרַא טנעקעג יז טָאה טייקידבוט-םוי יד עקַאט ןוא .ךיירפ ןוא טייק

 -רַאפ טנעקעג ,ןיע ףרהכ ,ןיינ ַא ןוא אי א ןשיוװצ ךיז ןופ ןפושיכ

 רעד ןיא בוט-םוי ןכַאמ ,בוט-םוי ַא ןיא גָאטנכָאװ ןטסָארּפ ַא ןעלדנאוו

 ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ טסַאג רעכעלטייהנגעלעג ַא ןעוועג גונעג .ןכָאװ

 -ײישַאב ַא ןלעטשקעװַא ,ךעלשיט יד ןלעטשעצ לָאז ןעמ זַא ,עשרַאװ

 ןוט גניז ַא ,רעטרעוו רָאֹּפ ַא ןגָאז ,ןייז םעוט סעּפע ,דוביכ םענעד

 עג ,ןביוהרעד ךיז טליפ םלוע .טריפעגניירַא בוט-םוי רעד זיא טָא ןוא

 רעמינּפ יד ןופ ,שיט ןופ ּפָארַא טנייש בוט-םוי רעד .רעטייה ,ךעלטימ

 ןגיוא סעצרּפ .ּפָארַא רע טנייש טנעוו יד ןופ ,עקידנזעוונא יד .ןופ

 -וצ ןוא טַאז ןעלכיימש סעצנָאװ ענעלָאװשענ יד ןוא דיירפ ןופ ןלַארטש

 :ןדירפ -

 ,סעּפע סטנָאז .ךעליירפ ,קידבוט-םוי ,ךעלרעדניק ,ױזַא טָא --

 ַא ,לרמז א ןענניז ךיוא ןעמ לָאז ןוא ןיירַא ל?יומ ןיא סעּפע סטמענ

 ...לרמז

 -ַאפ ַא ,הנותח סעשטיוװװעלינַאד עלעשרעה ןעוועג זיא סָאד יצ

 ץרּפ :סנייא ץלַא -- רעביירש א דובכל טעקנַאב ַא יצ ,טנוװָא-ןעילימ

 טָאה ,טגירקעג ךיז ןעמ טָאה ןוא .טבעלענטימ ,טיירפעגטימ ךיז טָאה

 -ּפָארַא רעזנורב ַא ,ּפיל רעטשרעטנוא רעד טימ ,רעטערומכעגנָא ןַא רע

 -עג ךיז טָאה סע ןוא ּפָארַא טערטרָאּפ ןופ ,טנַאװ רעד ןופ טקוקעג

 ןוא טערטרָאּפ םורַא םאר רעד ןופ סױרַא רע טננירּפש טָא זַא ,טכַאד

 .סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןרעיוא יד ןעיירד ןוא ןצנש וצ ןָא טכייה

 טציז ,טערטרָאּפ םעד רעביאננעקטנַא ,ןוויוא ןבענ ?שיט ַא ייב

 זיא סע .גנרעבמָאנ טציז ייז טימ ןעמאזוצ .יורפ ןייז טימ שא םולש

 ,ןרָאי ךָאנ ,ןענעז יורפ רעד טימ ׁשַא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
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 18 ע ק צ ַא מס ַא ל ט

 ַאז רעסיורג רעד .עשרַאװ ןייק ,ןלױּפ ןייק טיזיו ַא טימ ןעמוקעג
 סָאד טדער רע .ןשַא ןיא ןיירַא טהנעט גרעבמָאנ .קידייל טעמכ זיא

 ךיוא רָאנ ,טנעקעג סע טָאה גרעבמָאנ יװ ,קידלכש רָאנ טשינ לָאמ

 רעביא ךיז טרזח ןוא רעוא ןיא ּפִא ךיז טנָאלש סנטייוורעדנופ .סייה

 ןיא טבעל גרעבנסייוו :ןייז וצ רעשמ זיא סע .גרעבנסייוו :ןעמָאנ ןייא

 -מָאנ רעבָא ,ןגרעבמָאנ טימ רעדיוו-רעדיק זיא רע .טרעננוה רע .טיונ

 .סױרַא םיא רע טפלעה ךעלסיב וצ .,ןופרעד טשינ ךיז טכַאמ גרעב

 טייו זיא םינּפתלבק רעד .ןשַא טימ רעדיוורע-יק זיא גרעבנסייוו

 ןיא זיא רע .ןומרעד ָאי ךיז טכַאמ ׁשַא ןוא ...רעסייה ןייק ןעוועג טשינ

 ,ןגייצרעביא םיא טווורּפ ,ןיירַא םיא ןיא טדער גרעבמַאנ רעבָא .סעכ

 ןומ ,ןעמ ףרַאד ,טשינרָאנ ףיוא טקוקענ טשינ זַא ,םיא ףיוא ןקריוו

 -נסייוו, :לָאמ ןייא טגָאז נרעבמָאנ ...גרעבנסייוו ךָאד זיא'ס ...ןעמ

 ׁשֵא זַא ,קיטנעק רעבָא ."ריאמ עשטיא, ;לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא "נרעב

 ןייז ןופ ףיוא גרעבמָאנ טננירּפש לָאמַא טימ ..,רעכייוו טשינ טרעוו

 ,טיירש רע .טעּפירכרַאפ ןוא ךיוה ןשַא ףיוא ךיז טיירשעצ ןוא טרָא

 ןשיטַאמטס8 ,ןרעווש ַא ןיא ךיז טכייקרַאפ ןוא ןעיירד ןיא ךיז טנייב

 ,קיאור .יורפ סשַא טציז קיאור .זייב ,טכָאקענפיוא ךיוא זיא ׁשַא .טסוה

 ךיז טרעה סע .יירענירק רעד וצ וצ ךיז יז טרעה םַאזקרעמפיוא רעבָא

 : ,ץרּפ --- רעביאננעקטנַא וצ ךיוא

 ,טריגניטסיד .ׁשַא יורפ ןופ ?וק סָאד ךיז טרעהרעד גנילצולּפ

 ןֶא ךיז יז טפור טעטירָאטיױא טימ ןוא ?דייא

 .טכערעג טשינ טסיב וד ,םולש ---

 :ןניוא יד טימ ריא וצ טצנַאלנ ץרּפ ןוא

 ..םכערענ טשינ זיא רע ..,רעטרעוו עניימ ---

 .ןנרעבמָאנ ןבענעגכָאנ ןוא ,טקיאורַאב ךיז טָאה ׁשַא

 טא
* 

 רעקידרעמוז ףוס ַא .רעננאמ קיציא טייטש ענובירט רעד ףיוא

 יד ןופ ןטכױלַאב ?קנוט ןיא לַאז רעד .?עקצַאמָאלט , ףיוא טנוזַא
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 עוז אר .י רע ב

 רעבָא ,"טנייזרַאפ , ?סיבַא זיא רעננאמ .סױרַא סנטָאש ןקוק ןעלקניוו

 .שפנה תוכּפתשה רענענייא ןופ רָאנ ,"ןּפָארט ןרעטיב , ןופ טשינ דָארג

 :ךיז טנניזעצ רע

 ,דיל עיינ סָאד ןעגניז רימָאל ,יוא
 ,םאד עץ לדיד ע לדייא

 עוואּפ ענעדלַאג יד טילפ
 ,םי ןצרַאװש םעד רעבירַא
 עלעווירב עזָאר ַא טגָארט ןוא
 עלעווירב סעביל עזַאר ַא
 --- --- -- םת וניבר םעד רַאפ
 -- -- יואא ,יוא ,איוא

 -רעטנוא טנירק רע זיב ,לָאמַא ךָאנ טגניז ,לָאמ ןייא טגניז רע

 טגניז טציא ,ןייֵלַא -- תליחת .לטעטש ַא טרעוו ?פרעד ןופ .רעפלעה

 ,רעקיביילרעוװש רעד וליפא ."עילעּפאק , עצנַאג ַא םיא טימ טימ ןיוש
 טייוו --- ןוא רעטנענ וצ ךיז טרַאש בילטָאנ .רד רעטעקורמרַאפ ?סיבַא

 טנניזעצ ?עקצַאמָאלט , ןוא טימ רע טפלעה ךָאד -- ןגנמ ןייק טשינ

 רעד ףיוא ןעמַאזוצ עדייב זיא סע ,רעיוז זיא סע ןוא סיז זיא סע .ךיז

 טיירד ,טריניריד ןוא לדער ןופ טימרעד ןיא טייטש רעגנאמ .המשנ

 ךעגניפ-זייוו ןטלענרַאפ ןיטָאקינ ןופ ןוא ןטרַאדעגסױא ,ןננַאפ ַא טימ

 :לנייא ןַא טימ וצ טלקיש ןוא קירוצ ןוא ןיהַא

 | ,םת וניבר םעד רַאּפ
 ,יוא ,יוא ,יוא םת וניבכר סעד ראפ

 -- == -= יד לדיד יט ,ייוו ,יוא

 ןיא ךיז טענילכרַאפ ןוא טערטרָאּפ ןופ ּפָארַא טקוק ץרּפ ןוא

 ..ןעגניזטימ ,ליומ סָאד ןענעפע ךיוא דניצַא ןָאק רע ןעוו ,יוא .תחנ

 ..."עקצַאמָאלט , ןופ האנה טָאה רע .ןרעגנאמ ןופ טלעווק רע

 א א
8 
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 "19 עקצַאמָאלט, .הנותח סעלעשרעה .הנותח ַא זיא טָא ןוא

 ןוא .עטסמאזנייא עריא ןופ םענייא ןופ הנותח יד טציא טעוװַארּפ

 ;גירקענ ןייֵלַא םיא ןופ ,רוד-ץרּפ םוצ רעהעג עלעשרעה .עטסטנלע

 ,ןרָצװעג טלדנַאװרַאפ ?לאז-הנותח ַא ןיא "?עקצַאמָאלט , זיא .הכימס

 טימ ,הדועס רעטיירנענוצ א טימ ,םירָאמזעלק טימ לאז-הנותח ַא

 רעד וצ ןעמוקעג ןוא .ןייז וצ ףרַאד סע יװ ץלַא -- ?קנַאשענ-השרד,

 -טּפיוה ,טגָאמרַאפ עשרַאװ סָאו עטסעב ןוא עטסנעש סָאד זיא הנותח

 רעטייוצ רעד ןוא רעריטרעטנוא זיא רע .שטיווָאלַאנעס זיא ןתוחמ

 ןיא טריפעגנײרַא טרעוו הלכ יד .ןילטייצ ללה 'ר זיא רעריפרעטנוא

 -עצ זיא שטיװָאלַאנעס ןייֵלַא .ענירעסייק ַא יו ,םידוביכ עַּלַא טימ לאז
 .ןשיט עטקעדעג ייב טציז ןעמ .טליּפש קיזומ יד .רעטסיימ-עינָאמער

 זיא ןטמ ,חמשמ ךיז זיא ןעמ ןוא טנניז ןעמ ,טקנירט ןעמ ,טסע ןעמ

 | ,הלכ-ןתח חמשמ

 ,קילג רעביא טבע? ןוא ןָאנבױא ןיא ,שיט םייב טציז עלעשרעה
 -רָאּפ-ןץרּפ ןפיוא קילב ַא רע טּפַאכ דיירפ ןוא קילנ ןייז ןיא ןוא ,דיירפ

 ךיא טנָאז ןוא טערטרָאּפ ןפיוא ?בייוו ןננוי םעד ןָא טזייוו רע .טערט

 וא עטפילברַאפ ַא טערטרָאּפ ןפיוא טקוק ?בייוו עננוי סָאד .סעּפע

 : :ךעלרעטָאפ ןוא טערקסיד ּפָארַא ריא וצ טלכיימש ץרּפ

 ייב תוחמש ןייז לָאז .ךעלרעדניק ,?זמ טימ ןייז ךייא לָאז ,ָאי ,ָאי
 .ןריי

 ?עקצצַאמָאלט , טָאה ,ןיײרַא גָאט ןעיורג ןזיב ,טכַאנ עצנַאנ ַא ןוא

 ...ןייוו ןעקנורטענ ,טעילוהענ

 א 8
: 58 

 םעד ןיא ןוא "עקצַאמָאלט , ןופ "תודוס , יד וצ טרעהעג טָאה סע

 ,טנאו רעד ףיוא טערטרַָאּפ סעצרּפ טשימרַאפ ,קפס ןָא ,ןעוועג זיא דוס

 "מיא ענעסַאלשעג יד ןופ טייקיברַאפ יד ,טייקיטרַאננייא יד טָא עקַאט

 ןיא .?עקצַאמָאלט , ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעניא --- סרעדנוזַאב .סעזערּפ

 -נולייוורַאפ ,ןטנווָא-עילימַאפ יו רעמ טשינ ןעוועג סָאד ןענעז ךות
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 -ןעילימַאפ ,טסעג-םאטש :ענעגייא ןופ זיירק םענעסָאלשעג ַא ןיא ןעג

 דעבָא ךיז ןבָאה ןטנווַא עקיזָאד יד .טסעג עטריפעגניירַא ןוא ןשטנעמ
 ץענרע סעזערּפמיא עכעלנע ןשיװצ טדיישענרעטנוא ןוא טלייטעגסיוא

 עטסנעעזעגנָא יד ואוו ,טרָא סָאד ןעוועג זיא ?עקצַאמָאלט , .שרעדנַא
 -לעזעג רעד ןופ יו ,טלעוו רעשירעלטסניק רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ
 -רַאפ וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ןבָאה ,טלעוו רעשיטילַאּפ-ךעלטּפַאש
 טָאה ןעמ וװ ,זיירק ןשימייח א ,םענעגייא ןַא ןיא ,ךעלטימעג ןעגנערב

 -נַא ץענרע רעדייא רעיירפ ךיז ןטלַאהרַאפ וצ ןביולרעד טנעקעג ךיז

 -רעד לָאז יקסווָאנאנגאק זַא ,ןעוועג ךעלנעמ סע זיא רעבירעד .ווושרעד

 -עטַאק רעװעשרַאװ ַא ןופ השבלח רעד ןיא טנוװַא ַאזַא ףיוא ןענייש

 ןרעטנוא ןופ ווו ?טיה ַא ןיא ,לוויטש עקיצנַאלנ ,עכיוה ןיא ;שזַאיניר

 -ּפעלקענוצ טעפ ןוא שירזממ ַא ןעזענסױרַא ךיז טָאה רעּפַא קעשַאד

 טימ עקַאט ןדָאלַאב ןוא זדלַאה ןפיוא עקשַאּפַא ןַא טימ ,"בָאינ, רעט

 -עבעל ַא ןענאטשעג זיא סע וװ לדייב ַא טימ ,עקנירעטַאק רעתמא ןַא

 רעגָאזרָאװ , ןנױצענסױרַא לךדָאלפוש ןופ טָאה סָאװ ײנוּפָאּפ רעקיד

 א ןגָארטענ יקסווָאנאנאק טָאה עציילּפ רעד ףיוא ןוא ךעלווירב ?עש

 טָאה סָאװ ןעמיר םענרעדעל ַא טימ ןוא ןצַאט טימ קיוּפ-לסעק ןסיורג

 וצ ,לוויטש ןטכער ןופ לפַאנק םֹוצ זיב סיױרַא קיױּפ רעד ןופ ןניוצעג ךיז

 -ןזָאנַאגַאק ןעוו זַא ,ױזַא טקיטסעפענוצ ןעוועג זיא ןעמיר רעד ןכלעוו

 זיא רעבירעד .טקױּפעג קױּפפלסעק רעד טָאה ,טגעװַאב ךיז טָאה יקס

 -ַאנַאק יו ןעניישרעד ָאד לָאז ןַאמרעה דוד זַא ,ןעוועג ךעלגעמ סע

 ףעביא ,"עקצַאמָאלט  ןופ רעטערב יד ףיוא ןוא ,רענטרַאּפ סיקסווָאנ

 -ןוק ַא יו ,סעקילעשזָאק ןוא ןצנוק עשיטַאבָארקַא ןכַאמ וצ ,ןַאװיד ַא

 ךעלגעמ סע זיא רעבירעד .ףיוה ןשידיי רעװעשרַאװ ַא ףיוא רעכַאמנצ
 ,ןצנַאט ללכב לָאז ,ָאגנַאט ןצנַאט ָאד לָאז םיובנירג קחצי זַא ,ןעוועג

 םייב ןזײרּפש עסיורגנ ענייז ןכַאמ ןפלָאהַאבמוא לָאז נרעבמָאנ ןוא

 -ץלאוו , א ןיא "ןרוגיפ , עטסרעווש יד אקווד ןוא יילרעלכ ןריפסיוא

 זַא ,ןעוועג ךעלנעמ סע זיא רעבירעד ."עוואי, ַא רעדָא ,"ןָאטסָאב

 סלַא ,"ןירענייגיצ  סלַא ןטערטפיוא ָאד לָאז שטיװָאלַאנעס ַארַאלק

 ַא ,רענענ ַא רַאפ טלעטשרַאפ ןעניישרעד לָאז רעניורב ;ן"עקרעפערט,
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 רָאטקָאד-ףיוה רעד ,רענוּפייל .רד ןוא עקסעפ ַא ןיא קרעט ַא ,רעזעניכ

 טלדנַאהַאב ןטסיטרא ןוא רעביירש טָאה רעכלעוו ,"עקצַאמָאלט , ןופ

 ןוא לָאז ןטימ עמַאס ןיא ןלעטשקעװַא ךיז לָאז ,טסיזמוא טלייהעג ןוא

 ןבָאה טנעוװו יד זַא "אימש ןמ ןקרוּפ םיקי, ןייז רָאכ ןיא ןעגניזפיוא

 ךעלנעמ סע זיא ָאד .רעטכעלעג ןופ יװ ,גנַאזעג םעד ןופ טרעטיצעג

 -רַא-טעקרַאּפ ,, ןיא ןעלדנאורַאפ ךיז ןלָאז ןרָאיטקַא עשידיי זַא ,ןעוועג

 רימ ,ױזַא ,טכיל ןוא עקנימש ןָא ,תונכח ןָא ,לַאז ןטימ ןיא ."ןטסיט

 ןענעייל לָאז ןאמיינ זַא ,"רעמונ, ַא סעּפע ןעגנַאלרעד ,טשינ ריד טשינ

 ךרוד ןעגניז עילעּפאק ַא טימ לָאז סירוי .רד ןוא ןטמָארּפסקע עקיציוו
 -נָא ןדעי ןעמונעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,ךעלדיל עטסַאפרַאפ ןייֵלַא םיא

 :לבמיצ ןפיוא ןקידנזעוו

 ,עטאט ייוו יוא ,ייוו ,יוא

 ,דרָאב רעד טימ לבבורז

 טרָאק רעד ןיא ךלמ א יו

 ,ייוו ,יוא

 דוד ןאמרעה

 דובכ טָאה בייוו'ס

 ,ייוו ,יוא

 ןייז שטיוװַאלַאגעס

 ןעיירש ןיא טלַאה

 ןטוטמעּפַאל

 ןטרָאק ןיא ןליּפש

 ןטרָאק ןיא ןליּפש

 .באב טימ ךעלעקסיולק ייוו יוא

 -עג ןענעז ןוא טכאנוצ-תבש ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןטנוװָא עקיזָאד יד
 -הולמ עשירַארעטיל , :ןעמָאנ ןבלעז םעד ןוא ןייא טימ טלטיטַאב ןעוו
 -נןא סעבַאנסױא עטקורדענ ןעניישרעד ןנעלפ לָאמ וצ לָאמ ןופ ."הכלמ

 ."עקצַאמָאלט , ךרוד ןבעגעגסױרַא --- ןעמָאנ ןבלעז םעד רעט



 עז א ר .י ר ע ב

 סעבאגסיוא עכעלטייהננעלענ ןוא עקילָאמנייא עקיזָאד יד ךיוא

 רעד .,רעטקַארַאכ ןוא טלַאהניא ,ןעזסיוא ןקיטרַאננייא ןַא טַאהעג ןבָאה

 ,ךעלטרעוו ,ןציוו ,ןעמַארגיּפע עצרוק ,עכעלטייהננעלעג -- לַאירעטַאמ

 רעד ןופ ןבעל ןטימ תוכייש ַא טַאהענ בור יּפ ?ע ןבָאה סָאװ ןצנעטנעס

 ןוא סערעטניא טאהעג ןוא עשרַאוו ןיא טלעוו רעשיטסיטרַא רעשידיי

 סָאװ ,יד ןוא ןשטנעמ זיירק ןקיזָאד םעד רַאפ ךעלסילשסיוא טעמכ ןח

 -עז ןעגנונעכייצ יד ךיוא .טנעָאנ ןענַאטשענ הביבפ רעד טָא וצ ןענעז

 רעד ייס זַא ,ױזַא שימייה ,רַאילימַאפ :ןימ ןבלעז םעד ןופ ןעוועג ןענ

 -טירטוצ רקיעב ןעוועג זיא רָאמוה רענעבירשעג רעד יו ,רעטנכייצעג

 -עג .זיולב ןשטנעמ זיירק ןטצענערגַאב ַא רַאֿפ ךעלדנעטשרַאפ ,ךעל

 -סיוא טקיטראפעגסיוא ןוא טמיטשַאב ירָאירּפא עבאנפיוא ןַא ןעוו

 ריִּפַאּפיקַאּפ ןכעלטרַאה א ףיוא טקורדעג .ךיורבעג ןנייא רַאפ ךעלסילש

 טימ ןייש טַאטשעגסױא .טַאמרָאפ-"ָאינ, ןטייז טכַא זיב ריפ ןופ

 -רַאפ ןכעלטנפע ןיא ךיוא ןענופעג "הכלמ הולמ , יד ךיז טָאה ,קַאמשענ

 ןוא עטנַאקיּפ ןופ ןרָאטַאמַא -- םינוק קינייו טשינ טָאהעג ןוא ףיוק

 -רעזעל ןשידיי ןטיירב םעד ןשיווצ ךיוא סעבַאנסיוא-קורד עלעניגירָא

 | .ץניווָארּפ רעד ףיוא ייס ,עשראו ןיא ייס םלוע

 -ַאפ עקיזָאד יד ןופ .רעטקַארַאכ רעד ךיז טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 רעד ןעמוקענקעװַא זיא סע .טרעדנעעג קידנטיידַאב ןטנוװָא-ןעילימ

 ידַאפ ךס ַא זיא סע ,ןטנווַא עקיזָאד יד ןופ ןעמָאנ רעשיטסירעטקסַארַאכ

 -רעּפ םעד ןופ יו ,םרָאפ רעד ןופ ןוא טלַאהניא םענופ ןעגנַאנעג ןריול

 .טסעג יד ןופ ?ייטנָא ןוא לעטשנעמַאזוצ ןכעלנעז
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 ןיולב ןעוועג ןענעז ןטנוװָא-עילימַאפ רעדָא ,"סהכלמ הולמ , יד

 ."עקצַאמָאלט , ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזענ-וויטקעלָאק םענופ ?ייט ןייא

 ,ןימ רעדנַא ןַא ןופ ךיוא סעזערּפמיא ענעסָאלשעג ןעוועג ןענעז סע

 -ענ ןבָאה סָאװ סעזערּפמיא ,ןיילַא ?עקצַאמָאלט , רַאפ ךעלסילשסיוא

 / ןַא ,רעטקַארַאכ ןרעדנַא ןַא רָאנ ןגָארטעג ,טלאהניא רעדנַא ןַא טָאה

 -ַאכ ןלַאטנעמירעּפסקע ןַא -- לָאמטּפָא ןוא ןשימעדַאקַא ןַא ,ןטסנרע

 -- שידיי ןנעו טַארעּפער רעטגאוועג סלבייל לאינד ,לשמל .רעטקַאר

 רע טָאה זיירק םענעסָאלשעג ַא רַאפ .תויתוא עשינייטַאל טימ ןבירשעג

 םוצ טסַאּפענוצ גיילסיוא ןַא ןופ טקעיארּפ ןייז ןגָארטעגרָאפ טלַאמעד

 דעוט-רעטַאעט רענליוו ןטימ ןטנווֶא יד רעדָא ;תיב-ףלא ןשיניײטַאֿכ

 -ּפָאק ,עשירעלדניװשיּפָאק טעמדיוועג ,יקסווָאּפיל --- ןורכז-לעב ןוא

 קידנרעלַאב ,טנַאסערעטניא -- ןבַאנפױא עשיטַאמעטַאמ עשירעכערב

 -ןיפ רעקיטַאמעטַאמ ןטימ סעזערּפמיא עכעלנע רעדָא ,טנַאזומא ןוא

 -ךאש ןקירעי-ןביז ןטמירַאב טלָאמעד ןטימ ןסנַאעס-ךאש ,ןייטשלעק

 עקירעמַא ןייק ןרָאפענּפָא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,קילאומש רעטסיימ

 -רַאו ןטימ ןסנַאעס ,טלעוו-ךאש רעד ןיא םור-טלעוו א ןנירקעג ןוא

 ןסנַאעפ עשיטַאּפעלעט וליפא ןוא .טאלבסייוו רעטסיימ-ךאש רעוועש

 דָאנּפיה וליפא ,נניסעמ .רֹד טַאּפעלעט רעװעשרַאװ ןופ ?ייטנָא ןטימ

 -נַאב רענילרעב ַא ךרוד רָאמוח ךס ַא טימ טריפעגכרוד ןסנַאעס עשיט

 . ןוא טניירפ ַא ,דיי רעקידונלשמ א -- ןַאמסקילג -- רחוס ןוא ריק

 טיַאמעד רע טָאה םוידעמ ַא רַאפ .טסנוק רעשידיי ןופ טאנעצעמ

 ַא ,טָאה רעכלעוו ,ןרעטש עלעשרעה טסאג-םאטש םעד ןבילקענסיוא

 רַאוטרעּפער סדלעפנילעז הרמז ןופ רעדיל ןעגנוזעג ,רעטריזיטָאנּפיה
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 -עת ַאזַא טימ ?פָאטרַאק ןטלײשענּפָא ןַא ןסעגעג ,םיטש ריא טימ ןוא
 ,לּפע ןקיטפַאז ַא ןסענעג טלָאװ רע יוװ ,גונ

 ןעמונרַאפ ןבָאה ?עקצַאמָאלט , ןופ ןבעל ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא
 יא עטַאד ַא ,ענעגייא רַאפ יו ,טסעג רַאפ ןטעקנַאב ןוא סעמַאנפיוא
 רעד ןיא עטעברַאעגּפָא ןֹרָאי עמוס ַא ,רעביירש ןשידיי ַא ןופ ןבעל םענ
 ,ךוב ןענישרעד יינ א ;רעטַאעט ןיא יצ ,עסערּפ רעד ןיא ,רוטַארעטיל
 טרעייפעג ,זראוועג טרירטסינער ?עקצַאמָאלט , ךרוד זיא ץלַא סָאד
 ןוא הקשמ ?ועלג ַא ייב ,ןפוא ןעמיטניא ,ןשימייה ַא ףױא ןרָאװעג
 -ענ טשינ זיא סע .ייט לזעלנ א ייב :רעכַאפנייא ךָאנ -- לָאמ ךס ַא
 -ַאזוצ "הדועס , יד ןעוװַארּפ סָאד ,ךיז ןעמוקנעמַאזוצ סָאד זיולב ןעוו
 -וצ סָאד ןוא םיא ןעמערַאװנָא סָאד ,טסַאג ןטימ ,לבוי-לעב ןטימ ןעמ
 סָאװ ,"הֹּפ לעבש הרות, יד ןעוועג זיא סע .גנונעקרענָא ,דובכ ןלייט
 ןעקנאדעג יד ,ןרָאװעג טגָאזענסױרַא טייהנגעלעג ַאזַא ייב טּפָא זיא
 ַאזַא ייב ןענעז סָאװ ,ץיוו ןקיניזפרַאש ַא ןיא יו טסנרע -- ןעעדיא ןוא
 "הפ לעבש הרות, עקיזָאד יד ,ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא טייחנגעלעג
 טשינ ,ןרָאװעג ןבירשרַאפ טשינ םענייק ךרוד ןוא לאמנייק זיא סָאװ
 .ןרָאװעג טקורדעג

 ןיא ןרָאװעג בורח טשינ ןטלָאװ ?עקצַאמָאלט , ןופ טנעו יד ןעוו

 שא גרַאב ַא ןיא ןרָאװענ טלדנַאװרַאפ טשינ ,ָאטעגנ ןופ הפרש רעד

 טנעקענ ךיוא ןטלָאװ טנעוו עקיזָאד יד ןעוו ןוא ,ָאטעג ןטימ ןעמַאזוצ
 עטנַאסערעטניא ךס ַא רעייז ןלייצרעד וצ טַאהעג ייז ןטלָאװ ,ןדער
 רעד רַאפ ןטלָאװ ןוא ?עקצַאמָאלט , ןופ ןבעל ןקיטסייג םענופ םיטרּפ
 -בישעג רעד רַאפ ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג

 -מוא ןַא ןעוועג ,טסייג ןוא ןפַאש ןופ ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ עט

 | .לַאוװק רעראבצַאש

 -וא ?יפיוו ,טסייג ןוא ןסיוו ליפיוו ,ןיזפרַאש ןוא המכח ?יפיוו

 טּפַאזעגנײרַא ךיז ןיא טנעוו עקיזָאד יד סע ןבָאה רענעלּפ ןוא ןעעד
 ןקיטסייג ןופ תודע- עבעלסילשסיוא ןוא עקיצנייא יד ןבילברַאפ ןוא
 | | | ?וויטַאיציניא ןוא ורמוא

 ןוא ןעעדיא ןופ םלוע-תיכ ןגייא ןייז ךיז טָאה .שטנעמ רעדעי
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 -ףוטלוק ַא ,רעלטסניק א ,רעביירש ַא סע טָאה יאדווא ןוא רענעלפ

 סָאװ םעד ןופ רָאנ ךעלנעוועג ןעמ סייוו ןבעל ןכעלטנפע ןיא .רעוט

 ןיק טָאה ןעמ ןוא  ןרָאװעג טריפענסיוא ,ןרָאװעג טריזילַאער זיא

 יד ...טקעיִארּפ ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ םעלַא םעד ןופ טשינ גנונא)

 ןגעו קנַאדעג רעד ,עשרַאװ ןיא עיווער עשירעלטסניק עשידיי עטשרע

 ןופ טנעוו יד ןיא ןרָאװעג ןריובעגנ זיא ,ןפַאש וצ יז ןַאלּפ רעד ,ריא

 .םאבייה יד יא ,עמַאמ יד יא ןעוועג זיא גרעבמַאנ .?עקצַאמָאלט ,

 דעלָאמ ןטימ ,אקסוועשיצרא אעט טימ ,ןענַאמרעה טימ רע טציז טא

 םעד סיוא טעברַא ןעמ ןוא תיליל עֶלֶא ןוא ןקידָאנ טימ ,יוועלרעב

 -- השועו רמוע ןוא ."לזאזע, :דניק םעד ןעמָאנ א טיג ןעמ ,ןַאלּפ

 שיטעטסע םעניא עניב רעד ןופ גנַאהרָאפ רעד ףיוא ךיז טםוצ סע

 ןָאלב א טינ סע .סעקוועלאנ יד ףיוא לָאז םעניילק ןטנדרַאעננייא

 ייכס ?יטס ןוא טיײקמערַאװ רעשידיי טכע רעבָא ,רעטרעטליפעגנ טיש

 תחנ רעד ,ןרעה וצ תחנ ַא ,ןעז וצ תחנ ַא .רעיוא ןרַאפ יו ,גיוא ןרָאפ

 .לקניוו-רוטלוק ןשידיי םעיינ א ןופ

 ?יווער עשידיי עטשרע יד זיולב סעּפע סָאװרַאפ ןוא

 זיא סע סָאװ םעד ןומ ךס א רעייז זיא ןענעכערוצסיוא טשינ

 רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןרָאװעג ןוטעג ןוא ןפַאשעג עשרַאװ ןיא

 -ָאלט , ןופ טנעוו יד ןיא ןרָאװעג ןנָארטענסיױא ןוא טעיידענ ,רוטלוק

 טרעדנוה ,לָאמ ןעצ טסווועג ןבָאה טנעוו עקיזָאד יד רעבָא ."עקצַאמ

 -נייק ךיז טָאה טייקכעלטנפע יד סָאװ ןנעוו ,סָאד טסווועג ,רעמ לָאמ

 יד .ןעננַאגרעד טשינ ריא וצ זיא סע ?ייוו ,טסווורעד טשינ לָאמ

 רערעיוהענמוא רעד ןנעװו טסווועג ןבָאה ?עקצַאמָאלט , ןופ טנעוו

 טקוקעגנ טשינ ,ןבָאה עכלעוו טייקשירעפעש ןוא ורמוא ןופ גנונַאּפש

 ןוא ןעמרָאפ עטערקנָאק ןייק ןעמונעגנָא טשינ ןבָאה ייז סָאװ ףיורעד

 העּפשח רעייז ,תושממ רעייז טַאהעג ךָאד ,ןרָאװעג טריזילַאער טשינ

 .גנוטיידַאב ןוא

 ..ןדער טנעקעג ןטלָאװ "?עקצַאמָאלט , ןופ טנעוו יד ןעוו

 טשינ .ןדער טפרַאדעג ייז ןטלָאװ םעֶלַא ןגעו טשינ .יאדווא

 ןרעװ וצ טּפַאזעגנייא ,ןרעוו וצ ןעמונענפיוא ןעװעג יואר זיא ץלַא
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 זע זָאר .י ר עב

 טפראדענ ייז ןטלָאװ ץלַא טשינ יאדווא ןוא טנעוו עקיזָאד יד ןיא

 -ןביוהרעד ,טייקנייש ךס ַא רעייז ,ךס ַא רעבָא .ןלייצרעד טלָאמעד

 טּפַאזעננייא ךיז ןיא טנעוו עקיזָאד יד ןבָאה טייקשירעפעש ןוא טייק

 .טרעדנוהרָאי ?טרעפ ַא ןופ ךשמ ןיא

 ."13 עקצַאמָאלט , ןופ טנעוו יד |
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 ,סקוװוכָאנ רעד

 ןשידיי ןופ רעטנעצ ןפיוא הרוכב רעד ןגעוו עיסוקסיד רעד ןיא
 ענעי ןיא ןעמ טָאה ,קרָאי-וינ יצ ,עוװקסָאמ ,עשרַאװ :ןפַאש ןקיטסייג

 סע .עשרַאװ זיא סָאד זַא ,אנקסמ רעד וצ ןעמוק טזומעג ןרָאי

 -וועמעש ןוא "רעקרָאידינ, -- רָאלק ןוא ןפָא ןעוועג הדומ סע ןבָאה
 | ,"רעוקסָאמ , --- ליומ בלַאה ַא טימ ,קיד

 ןוא רעביירש עדַאיעלּפ ענעעזעגנָא ריא טָאהעג טָאה עוקסָאמ

 ַא ךיוא -- אליממ ןֹוא וצרעד רעזעל עשידיי ןענָאילימ ,רעלטסניק

 ,עלעמרָאפ ןייר ןטייקכעלנעמ ,ללש ַא -- ןטייקכעלנעמ .סקווװכָאנ

 .עשיטקַארּפ ןוא עשיטקַאפ טשינ טייוו רעבָא

 -עבענענ ןרַאפ זילב טשינ ,רוטלוק רעשידיי ַא ןופ עעדיא יד

 טעטיאוניטנָאק ןוא רעיוד ןקיבייא ןַא ,ןגנַאל ַא רַאפ רָאנ ,רוד םענ

 "עװוקסָאמ , ןיא טרָאד זיא שי רעשירעפעש רעקידנעטשטסבלעז ַא יוװ

 טימ ןיוש ןעמ טָאה סָאד ...שוק ַא טימ ,הקישנב ןרָאװעגנ טקיטשרעד

 טָאה ןעמ יװ ױזַא ,ןעמוקעג זיא טשער יד ןוא ןעזרעד קירוצ ןרָאי

 ...ןעזעגסיוארָאפ סע

 רַאפ ןייֵלַא .טעטיאוניטנַאק ןופ עעדיא יד טַָאהעג טָאה קרָאידינ

 ןופ ענעמווושענוצ תוחוכ ךס ַא טײמ רעטנעצ רענעעזעגנָא ןַא -- ךיז

 טימ ןוא ןליוו ןוא טפארק רעשירעפעש ךס ַא טימ ,םייה רעטלַא רעד

 עשידיי עקידתורוד ,עפיט ןָא -- רעבָא ,עסַאמ-ןענָאילימ רעשידיי ַא

 | | .ןעלצרָאװ-רוטלוק

01 



 |ע זָא ר .י ר ע ב

  רעקיצנאווצ יד ןיא ןענהאק .בא ךובכל .עמאנפיוא ןַא ףיוא

 -מוא יד טנָאזעגנָא טלָאמעד ןיוש רע טָאה ,"עקצַאמָאלט , ףיוא ,ןרָאי
 -עמַא ןיא שידיי טימ לָאמש רעייז טלַאה סע זַא ,האובנ עכעלמייה

 ןקורד ךיא סייה ,"סטרעוװרָאפ , ןופ רעזעל ַא קעװַא טברַאטש, .עקיר
 -עג טָאה עשז-יוו ...וצ טשינ טמוק סע ..."רעקינייוו רעמונ ַא טימ

 םקוװכַאנ ַא ןופ ןרוּפש ןעוועג ?סקוװכָאנ ַא ןגעוו דייר ַא ןייז טנעק

 -אטילַאװק -- טפַאז ןוא טפַארק גונעג טימ --- ייז ןופ עכנַאמ ןוא

 -יב יד עקַאט ןעועג סָאד ןיא .תולד ןמיס --- וויטַאטיטנַאװק .וויט

 רענַאקירעמַא עטסבושח ןוא עטסנעעזעגנָא יד ןופ גרָאז עטסרעט

 הדומ קיטייו טימ סָאד טָאה ןעמ ןוא .רעייטשרָאפ-רוטלוק עשידיי

 -יירש עשידיי .עש'רַאװ ןָא רַאּפשנָא ןוא טסיירט ןענופעג ןוא ןעוועג

 טשינ ,ןלױּפ ןייק ןעוועג לגר הָלֹוע ןבָאה רעלטסניק-עניב עשידיי ,רעב

 טלַאצעג טָאה םוטנדיי עשיליוּפ סָאד סָאו ,סנשָארג עמערָא יד ךָאנ

 טָאה סָאװ ץיחה ןופ עפש רעד ךָאנ רָאנ ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל רַאפ

 ןטימ םינּפ לא םינּפ ךיז ןפערט .םוטנדיי ןשילױּפ ןופ ןגָאלשענ

 זיא ןלױּפ ןיא ךמע טימ ,רעײג-רעטַאעט ןשידיי ןטימ ,רעזעל ןשידיי

 -עטָא םוצ טפול יוװ טקנוּפ ,טייקידנעווטיונ ַא ,שינעפרעדַאב ַא ןעוועג

 סָאװ ןָא ,שממ לעוּפב טנעמעלע-טפול רעד ןעוועג עקַאט זיא'ס ,!עמ

 עקירעמַא .ךעלנעמ טשינ זיא ןבעל סָאװ ןָא ,סיוא טייג תויח סָאד

 ,רעכייר ,ןלַאזרעטַאעט ערענעש ליפ ןוא רעמ ךס ַא טַאהענ טָאה

 םוצ טשינ .גנלעטשרָאפ ַא ןופ גנוטטַאטשסיױא רעד ןיא רעקיברַאפ

 ןוא ענלעשזד ,עװָאראק ,ענשזָאבַא ףיוא רעטַאעט םוצ ןכיילנרַאפ

 עלעירעטַאמ עסיורג יד טאהעג טָאה עקירעמא .עקסנאלעיב וליפא

 ןלױּפ ץנַאנ .םלוע םעד טָאהעג טָאה עשרַאװ רעבָא ,ןטייקכעלגעמ

 .לטעטש ןטסנעלק ןזיב טָאטש עטסערנ רעד ןופ ,טַאהעגנ םיא טָאה

 ןוא טפַאשביל טימס ,ץרַאה טימ ,סייה טרינַאער טָאה סָאװ םלוע

 רָאיטקַא םעד ךיז טימ ןסירעגטימ טָאה סָאװ םלוע ,טײקרַאבקנַאד

 ןשידיי א רַאפ ,גנולעטשרָאפ רעשידיי ַא רַאפ בוט-םוי םעד ןפַאשעג ןוא

 -ָאיסעּפָארּפ ןדעי ןיא ןפָארטעג םיא טָאה ןעמ ?רעזעל רעד .רָאיטקַא

 -- סָאג רעד ףיוא יו ,שרדמ תיב ןיא יו ,ןיײארַאפ-רעטעברַא ןלענ
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 14 עק צַאמָא5 טו

 -ןסָאריּפַאּפ רעד ןיא וליפא ,ךוב ׂשידיי ַא ןיא טפיטרַאפ קידנעייג

 .טעקוועלַאנ יד ףיוא בלעוועג א ןיא ןליפא ,עקדוב

 יד ףווא הכרב א טימ ןוא האנק טימ "רעקרָאידינ יד ןבָאה

 :ןעוועג הדומ קיטייצנייא ןּפיִל

 - .עשרַאו --

 טימ ,ןדיי טנזיױט קיצפופ ןוא טרעדנוה יירד עריא טימ עשרַאו
 ןביז עריא טימ ,דנַאל ןצנַאנ ןיא ןדיי ןָאילימ בלַאה ַא טימ יירד עריא

 -עלטנכעוו עריא טימ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעננוטייצ עכעלנעט

 -עטיל רַאפ ןעננוטייצ עריא טימ ,ןעגנוטײצ-יײטרַאּפ ןוא ךַאפ עכ

 -עלטנפע עסיורג עריא טימ עשרַאו ;קיטירק-רוטַארעטיל ןוא רוטַאד

 -ידיי רעביא ןסעזעג הלילו םמוי זיא ןעמ ווו ,ןקעטָאילביב עשידיי עכ

 יד טימ ;תורמנ יד רעביא שרדמ תיב ןיא יװ טקנוּפ ,רעכיב עש

 ;ןבולק ןוא ןענײארַאפ-רעטעברַא ערעדנוזַאב יד ןיא ןקעטָאילביב

 'סָאװ םירדח יד טימ ,ץענ-לוש רעכעלטלעוו-שידיי ריא טימ עש'רַאװ

 (ןקידנעמוק םעד טעװעדַאהעג ,לוש עשידיי יד יוװ טקנוּפ ,ןבָאה

 -ילדנעצ ןופ רעטנעצ ןוא טָאטשטּפױה יד -- עשרַאו ;רעזעל-שידיי

 -ייצ ערעייז טימ טעטש-רוטלוק עשידיי ערעסערג ןוא עסיורג רעק

 -טעטש עניילק עשידיי רעטרעדנוה ןופ ןוא ןלוש ,ןגַאלרַאפ ,ןעגנוט

 -ַאמַארד ,סעיצַאזינַאנרָא-רוטלוק ,ןקעטָאילביב ,ןלוש ערעייז טימ ךעל

 ןיא טָאטש רעדנַא םוש ןייק טשינ ןוא עשרַאװ עקַאט ,ןזיירק עשיט

 ,עיצמוסנַאק-רוטלוק רעשידיי ןופ זילב טשינ רעטנעצ רעד ןעוועג

  ןופ --- ןיא רקיע רעד סָאװ ןוא ןפַאש-רוטלוק ןשידיי ןופ ךיוא רָאנ

 -עלריטַאנ רעד .םויק ןוא טעטיאוניטנַאק ריא ,ךשמה-רוטלוק ןשידיי

 -ןַא עלַא רַאפ יװ ,רוטארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ייס סקוווכָאנ רעכ

 טשינ רעבירעד ןלױּפ ןיא זיא ןפַאש-רוטלוק ןשידיי ןופ ןטיבענ ערעד

 "עג ןיא ןעמענ עיינ ןופ סולפוצ רעד .םישודיח ןופ ךַאז ןייק ןעוועג

 .גנוניישרעד עכעלריטַאנ ַא ,עלַאמרָאנ ַא ןעוו

 -ַאזינַאנרָא ,סקוװכָאנ םעד יז טָאה ?עקצַאמָאלט , ךייש סָאוװ |
 גרעבמָאנ .ןעגנוגנידַאב עטכייל נונעג טלעטשעג ,?עמרָאפ ,לענָאיצ

 -אנ ייוצ ,רעדיל ןעצ :דלימ נונעג טרילומרָאפ םומינימ םעד טָאה
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 ןע ז א ר .י ר ע כב

 שיטקַאפ .ךוב ַא ןופ גנוצעזרעביא ןַא -- ,ןעלקיטרַא קיצפופ ,ןלעוו

 -ַאב רעדילנטימ עיינ ןעמענפיוא סָאד ,טייצ ןייז ןיא ,זיא רעבָא

 ןטייצ סעצרּפ ןיא .רעווש גונעג ןוא ננערטש רעייז ןרָאװעג טלדנַאה

 -יטסַארד ,רעגנערטש ,ךָאנ רערעװש ליפ ןעזעגסיוא ןינע רעד טָאה

 גנונַאּפש עכיוה טנַאמענ טָאה רע .ךס ַא טרעדָאפעג טָאה ץרּפ .רעש

 סע רע טָאה .םינמיס זיולב טשינ ןוא טנַאלַאט ןטרירטנעצנָאק ןופ

 -ַארָאמ טציטשענ ,ןעוועג ברקמ םענעי רע טָאה ,ןענופעג ןצעמע ייב

 רעשירעפעש וצ טמערַאװרעד ןוא טמערַאװעג ,לעירעטַאמ ןוא שיל

 ,ןסױטשענּפָא לַאטורב רע טָאה ןטײקיזָאלטנַאלַאט ךוּפיהל .ננוטסייל

 -עג ;ןצנוק םוש ןָא ןבעל'ס טגָאזענּפָא ,טקיטומטנא קידתונמחרבמוא

 רַאפ ןזָאלרעביא ןביירש ןוא "עווטארד רעד ֹוצ ךיז ןעמענ , וצ ןטארד

 .ערעדנַא

 עוצַאקיֿפילַאװק יד ?רעדיל ערעסָאוװ -- רעדיל ןעצ .עקַאט ןוא

 ןעוועג גונעג ןיא לָאמַא .טרעוו רעשירעלטסניק רעייז ,רעדיל יד ןופ

 -ייוו וצ ןייז טנעקעג טָאה רעדיל ךוב ץנַאנ ַא ןוא ןעצ ןופ רעקינייװ

 טָאה ןטייצ סנרעבמָאנ ןיא .עזָארּפ רעד טימ ענעגנייא סָאד ןוא .קינ

 .ןבירשרַאפ ןופ עמרָאנ עטלעטשענטסעפ יד זיולב טרידיצעד טשינ

 ,גנוצַאשּפָא עשיטירק יד טרידיצעד טָאה סע ,ריּפַאּפ טקורדַאב ןוא

 וצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןסיוועג ןוא ליפעג עשירעלטסניק סָאד

 ."עקצַאמָאלט , ףיוא ןכַאז עכלעזַא רעביא ןגָאז
 -ענ טרעדלימעג קידנטיידַאב ןינע רעד זיא ןרָאי טימ רעטעּפש = |

 "עג ןבָאה סָאװ עלַא ךיז וצ ןעמונעגנײרַא טָאה "עקצַאמָאלט , .ןרָאװ

 ןבירשעג טָאה סָאװ ןדעי טעמכ ,עסערּפ רעכעלגעט רעד ןיא טעברַא

 -עג טַאהעג טָאה רעטעברַא-ננוטייצ רעדעי טשינ םנה ,טקורדעג ןוא

 -יירש ַא ,שטנעמךעּפ ַא ןופ עיצַאקיפילַאװק רעד רַאפ םינמיס גונ
 -ענ ױזַא םעד עיסעצנַאק עכעלדיימראפמוא ןַא ןעוועג זיא סע .רעב

 רעד ןַא ,טשינ רעבָא טסייה סָאד ."םזילַאנָאיסעּפָארּפ , םענעּפור
 ןיילַא ךיז ןופ .ןרָאװעג ןסירעגקעװַא זיא ?עקצַאמָאלט, םורַא םיוצ

 -ַאװק רעד ןופ רעטייוו ?לסיבַא טקורעגקעװַא רעירָאב רעד ךיז טָאה

 -ירט רעד זיב -- ךעלמענ ,גנוטלַאװרַאפ רעדָא ,עיסימַאק-עיצַאקיפיל
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 "ינעל ַא ןבָאה טנעקעג ,סע טסייח ,טָאה ןעמ ."עקצַאמָאלט , ןופ ענוב

 ןבָאה טשינ לָאמנייק ןוא ענעשעק ןיא "?עקצַאמָאלט , ןופ עיצַאמיט

 -טנַא זיא רעטעּפש ךָאנ .רעריא ענובירט רעד ףיוא ןייטש וצ היכז יד

 "ןעפ רעד -- ךָאנרעד ןוא גנוקינײארַאפןטסירטעלעב יד ןענַאטש

 ןענעק וצ ידְכ רעטכידעג גונעג ַא ןעווענ זיא רעטליפ רעד ווו ,בולק

 .עיצַאמיטיגעל ַא סריא ןעמוקַאב ןוא ןייגכרוד
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 .סקוווכָאנ רעד

 ענעדישרַאפ ךרוד ןוא לַאמרָאנ ךעלרעי-רָאי ןעמוקעג זיא רע

 עקַאט ,ןסַאמ ןופ גנוטײלנַאב ןיא --- דימת ןוא ןלַאנַאק ןוא ןגעוז

 ביוא ,בנא .(ןעמַאזוצ סקאוו ןטײמ קינָאה רעד) ןענַאמָאפַארג ןסָאמ

 ,גנוניישרעד-ןענַאמָאפַארג רעד ןיא ןיא ,ןופרעד ןיוש טדער ןעמ

 -רַאפ יד :טייז עוויטיזָאּפ ַא ןעניפענ וצ ךעלנעמ ךיוא ,ךיז טכַאד

 םירפוס תאנק ַא ,טרָאװ ןטקורדענ םוצ טייקנדנובעגוצ עטלצרָאוו

 ןעמ .ןכיירגרעד וצ ןייֵלַא סקידתושממ סעּפע טייקכעלנעמ רעד ןָא

 -ריטנַאלַאט רעדעי זיא ךעלטננייא זַא ,רעטייוו ךָאנ ןיינ וליפא ןָאק

 -ַאו ,טנַאלַאט טימ ןַאמָאפַארג ַא רָאנ ,ןאמָאפַארג א רעביירש רעט

 -ענ ךעלנעמ טשינ רשפא טלָאוװ ןביירש םוצ ?עינאמפ , רעד ןָא םור

 שינעפרעדאב .:טײטַאב טנַאלַאט .טנַאלַאט ןופ גנוניישרעד יד ןעוו

 .כעלנעמ ןָא רעבָא ,שינעפרעדַאב :עינַאמָאפַארג .טייקכעלנעמ טימ

 .טייק

 'דימת ןעמוקעג זיא סקוװכָאנ רעד -- ןייז טשינ לָאז ךַאז יד יו
 טָאה עסערּפ-יטרַאּפ יד .ןענַאמָאפַארג ןסַאמ ןופ גנוטיילנַאב ןיא

 טָאה גנולייצרעד עטונ ַא רעדָא ,דיל טונ ַא ןוא ןעמענ עיינ טכַארבעג

 ייז .ףורּפֶא ןוא טייקמאזקרעמפיוא עקירעהעג יד ןענופעג לָאמעלַא

 ךיוא רעטעּפש ןוא ?"רעכיבלמַאז , סנרעבנסייוו ךרוד ןעמוקעג ןענעז

 -- טסַאטנָאק ןטלַאהעגרעטנוא טָאה רעכלעוו ,ןשטיװַאר ךלמ ךרוד
 -נוה טימ טשינ ביוא ,רעקילדנעצ טימ --- ךעלנעזרעּפ ןוא ךעלווירב
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 רע טָאה .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעצנַאג רעד ןופ רעגנַאפנֶא רעטרעד
 םענעי רע טָאה ,טנַאלַאט ןופ ןרוּפש ,סעּפע ןצעמע ייב ןענופעגסיוא
  ןבַאז עכנַאמ רע טָאה ,תוצע טימ ,טרָאװ טוג ַא טימ ןעוועג ברקמ
 ךיוא רע טָאה ,ןענופעג טשינרַאג רע טָאה .ןקורדּפֶא טזָאלעג ךיוא
 ןַא זיא ,טשינ יצ ,ןפלָאהעג טָאה סע יצ) טַאקילעד ןוא ךעלטניירפ
 -יסַאּפ יד םענעי רַאפ טאהעג (ָאי יו טשינ רעכינ -- ענַארפ רעדנַא
 ...הצע עשיטקַארּפ ןוא עק

 ךרוד סרעטליפ ענעגייא ערעייז טַאהעג ןבָאה ׁשזדָאל ןוא ענליוו
 ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא .תוחוכ עשירפ ןעמוקענוצ ןענעז סע עכלעוו
 -צאק קחצי טימ ןָאזרעדָארב השמ טָאה 191418 המחלמ-טלעוו רעד
 ןוא רעביירש עּפורג עצנַאג ַא ךיז םורַא טרירטנעצנַאק ןענָאסלענ
 ."שידיי גנוי, :ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה עּפורג עקיזָאד יד .רעלָאמ
 -ענ עקינייא .ןלַאפעגּפָא טייצ רעד טימ זיא עּפורג רעד ןופ בור רעד
 בייפ םייח ,ןאבאר .י :רוטַארעטיל רעד ןיא ןבילברַאפ ןענעז ןעמ
 -עז ייז .ערעדנַא ןוא יקסנישטראב --- יירעלַאמ רעד ןיא יוװ ,סקופ
 -ורנ ערעדנוזַאב ַא ךיוא טָאהעג טָאה ענליוו .עקיצנייא יד טשינ ןענ
 רעטנוא "ןענניר , זיירק-רעביירש ַא טַאהעג תליחת טָאה עשרַאװ .עּפ
 רעשידָאירעּפ רענענייא ןַא טימ ,ענזיצַאק רעטלַא ןופ גנוריּפנא רעד
 -ניז :עּפורג יד ןפאשעג ךיז טָאה רעטעּפש ."ןעגניר , נ"א עבַאנסיױא
 ןיק טשינ -- גרעבנירג יבצ ירוא-ענזיצאק-שטיוואר-שיקרַאמ-רעג
 ןכָארּפשענסױא ןַא טיס עּפורג ענעסָאלשעג ַא רעבָא ,רעגנַאּפנָא/

 -ָאד רעד ןופ לייט ַא ,עּפורג עקיזָאד יד .רעטקַארַאכ ןוא םינּפ-ףוצרּפ

 -עטיל , יד טעדנירגעג ןבָאה שארב ליזיימ ןמחנ טימ ,עּפורג רעקיז
 -םירענה-?כ ןייק טַאהעג טשינ טָאה עּפורג יד ."רעטעלב עשירַאר
 טריפעג טשינ טָאה יז ,עּפורג-"שידיי-גנוי, רעשזדָאל יד יװ תילט

 ןפיוא רעבָא רעריא סולפנייא רעד .ןיילַא ךיז ץוח ַא םענייק ךיז טימ

 .רעסיורג ַא ןעוועג זיא סקוװוכַאנ

 סעּפע ןעוועג טשינ ןענעז ןעמונעגנעמַאזוצ ןּפורג עקיזָאד עלַא

 ,"18 עקצַאמָאלט , יו ,שרעדנַא

 -ענ טריפעגניירַא דַארַאּפ טימ זיא סָאװ עטשרע יד ןופ רענייא =
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 18 עק צַא מ ַאל ט

 ןעמוקענ זיא רעטעּפש .יקסװַאשרַאװ רזוע ןעוועג זיא ןיהַא ןרָאװ

 רעב ,ןרעטש לארשי ,ןַאמריק ףסוי ,קישטנָארָאה ןועמש ,קַאבלוק השמ

 -ייב ,רעסיג דוד השמ ,רעוועקצוס םהרבא ,עדאונ םייח ,ץיוװָארָאה

 ,ןיקסילפ דוד ,ווָאקינרעיּפאּפ .י ,רערעל לאיחי ,ןייטשרעבליז שינ

 ,רעלעה םנוב ,ןיטשרוב לאכימ ,יקסנילרעב .ש ,ןייטשניבור ףסוי

 לארשי ,לעמיש .מ ,ןייטשלוש .מ ,יקצובעשט ךורב ,ןירנ ?אימחרי

 ,ץילב ןמחנ ,ץישעבייא ,ןהָאק ץרעה ילתפנ ,רעּפאנש רעב ,הרָאדנעשא

 -אימעס ןהָאק .? .י ,ןרָאק .ה ?חר ,גרעבדרע לרימ ,ךאברעיוא ?חר

 ,רענגרעב ץרעה ,סיוועשאב .י ,רענילק תהק ,ןייטש .ב .נ ,יקציט

 -עלּפ עצנַאנ ַא -- ווָאלרעּפ קחצי ,ןינאצ ,מ ,סיײהּפאנק .מ ,םיל ןמלק

 ןוא טפַארק ,ןיפ םענעדישרַאפ ןופ רעקיאַאזָארּפ ןוא ןטעֶָאּפ עדאי

 -רוט קראמ ,רעסקאלפ םחנמ :ןײרַא ןענעז עסערּפ רעד ןיא .,סיורנ

 ,ןַאמרעדיינש .? .ש ,רעשטוק .ב .ּפ ,ץַאק סחנּפ ,ןייטשלקניפ .ח ,ווָאק

 -לע השימ ,ןילטייצ ןנחלא ,םימואת דוד ,ןיוועל רעזייל ,ץעלק לאומש

 סחנּפ ,ץרעה םולש ,יקסוװָארּפָאק-יקסעל ,ץלָאהנרעב-םילעס ,םיוב

 -לוש .א ,וָאלָאקַאס ,רעקנילפ דוד ,יװָאנָאר ףראשדרעווש .ש ,ץראווש

 ,ןאמרעל .א ,קעטָאלמ ?סָאי ,ךילרע רעדנַאסקעלַא ,ןַאמלדונ .מ ,ןאמ

 -יקעּפ רעקיטסול רעד) ןייטשדלָאנ ,םיובניילק השמ ,רענזָאר ,יקסּפיל

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רעננוא השנמ ,שטיװָאקלָאװ ,(טסימ

 טשינ ךיוא ןענעז ייז .טנכערעגסיוא ָאד ןענעז ןעמענ עלַא טשינ

 ןיא ןעניישרעד רעייז ןופ טייצ רעד טיול רדס א ןיא טלעטשעגסיוא

 טיפ טשינ ךיוא ןוא עסערּפ ןוא דוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןבעל

 -רַאפ ןוא ןעמונרַאפ טָאה רעדעי סָאװ טרָא ןוא טרעוו ,גָאו רעד

 -ּפָאמוא ,עיציזַאּפ רעד ןופ סיורג רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא -- טמענ
 ןיא רעדעפ רעד טימ טעברַא ןופ ןימ ןוא רעטקַארַאכ ןופ קיגנעה

 -ַאש ןוא ברַאפ רעשיטילָאּפ ןופ קיגנעהּפָאמוא ןצנַאנניא ןוא טנַאה

 ךשמ ןיא סקוװוכָאנ רעד -- ןעמונעגנעמַאזוצ עלַא ייז ןענעז ננוריט

 סע זיא ױזַא טקנוּפ ,"12 עקצַאמָאלט , טרעדנוהרָאי ל?טרעפ םענופ

 טימ רעקירָאטסיה ,רעלטפַאשנסײו עשידיי  עננוי עדַאיעלּפ ענעי

 -נֵא ןוא נרעבסנילק השמ ,קנורט היעש ,םולבלענניר ?עונאמע .רד
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 | ע 1 ַא ר .י ר ע ב

 -- רעליּפשיוש עשידיי עננוי עּפורג ענעי סע זיא ױזַא טקנוּפ ;ערעד

 ןיא לוש רעשיטַאמַארד רעשידיי רעטשרע רעד ןופ ןטנעװלָאסבַא

 רעסעב -- ןבָאה עכלעוו ,רעטאעט-גנוי רעװעשרַאװ ןופ ,עשרַאוװ

 -- רעקינייוו טימ רעוו ןוא טנַאלַאט רעמ טימ רעוו -- רעגרע רעדָא

 -עטיל ,ןרעדָאמ א ןופ עעדיא יד סעציילּפ ערעייז ףיוא ןנָארטעגסױא

 עננוי עּפורג יד יוװ טַארוקַא ,רעטַאעט שידיי שירעלטסניק ןוא שירַאר

 ןסקאוועג ןוא ןרָאװעג ןענעז עכלעוו רעקיפַארג ,רעלָאמ ,רעקיטסַאלּפ
 יד יו ,רעקיטסַאלּפ יד ,ייז שטָאכ ,"עקצַאמָאלט , ןופ טנעוו יד ןיא

 .סעיצַאזינַאגרָא ענענייא ערעייז טָאהעג ןבָאה ,רעלטסניקדעניב
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 ."עקצַאמָאלט , ןופ ענובירט יד

 יז זיא ,ןלעטשוצקעװַא ןלוטש רָאּפ ַא םיוק ,םענרַאפ ןיא ןיילק

 ריא ןיא סיורג גונעג .תובישח ןוא ןעזנָא ריא ןיא סיורג גונעג ןעוועג

 .טליּפשעג טָאה יז סָאװ לָאר

 -צַאמָאלט , ןופ עיצַאמיטינעל יד טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא

 עיצַאמיטינעל ַאזַא ןנירק וצ ןעוועג ךַאז ערעווש ַא .ץלַא טיידַאב "עק
 ןעוועג סָאמ רעקידנטיידַאב ַא ןיא סע זיא ,ןנירקעג יז ןעמ טָאה ןוא

 עקידתושממ היוא ךיוא טציטשעג ןעוועג זיא סָאװ ,טַאטסעטַא ןַא

 זױלב טשינ ןוא ?עקצַאמָאלט , וצ תוכייש ןכעלטנזעוו ףיוא ,ןכַאז
 -נולייצרעד ייוצ ,רעדיל ןעצ :עמרָאנ רעטלעטשענטסעפ רעד ףיוא

 -?ייט ןריױלרַאפ ןיילַא עיצַאמיטינעל יד טָאה רעטעּפש .וו"אא ןעג

 רעד ןעוועג זיא ?עקצַאמָאלט , ןופ ענובירט יד .גָאװ ריא ןיא זייוו
 טייקבעלטנפע רעד וצ געוו רעד ןעוועג .רעכעה ןוא רעטייוו ?ּפאטש

 סָאד ,ןגני א רַאפ עיצַאדנעמַאקער רעזָאלסננוננידַאב א טימ ןיוש

 ןיוש ןיינ םיא ןזָאל ןוא ןיירַא טייקכעלטנפע רעד ןיא םיא ןריפסיורַא

 | | .תוירחא רענענייא ףיוא ,ןיילַא

 רעד ףיוא טריפעג גרעבמָאנ סע טָאה החמש ַארַאפ סָאװ טימ

 ,"םראלנומש , יד ןופ ןעניישרעד ןכָאנ ןיקסוװַאשרַאװ רזוע ענובירט

 -לוק השמ עניב רעד ףיוא טריפענ נרעבמָאנ טָאה דיירפ רעסָאװ טימ

 ,קילב סנרעבמָאנ ןיא ןעוועג זיא תחנ ןוא טפַאשביל ?יפיוו ,ןקַאכ

 :טלעטשעגרָאפ םיא ןוא ןקַאבלוק ףיוא טקוקענ טָאה רע ןעוו

 !ַאד זיא טעֶָאּפ רעיינ ַא ,עראוו ַא סטכַאמ ,יתובר ---
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 עוז אר .י רעב

 ןוא דלימ ,ךייוו .טנעיילעג טָאה קאבלוק השמ טעָאּפ רעד ןוא
 קידוװעמעש ןוא םיטש רעקידנרירביו ,רעליטש ַא טימ ,קידנעגניז
 ,"קינליבָאק ןופ עדייז רעד, :"ןסייר, עמעָאּפ ןייז טנעיילעג רע טָאה

 ,סרעטעפ טכַא יד ןופ ןייוועג סָאד -- ?ןברַאטש טייג ישעבָאב יד,

 טוט ןבילוצ יליסַאװ ּפָאּפ םענופ רעיורט רעד ןוא ,סעבמעד יד יו

 .עכימיולש רעטלַא רעד ןופ

 .-ובירט רעד ףיוא ןסעזעג זיא גרעבמָאנ רעטריניפאר רעד ןוא
 ןוז םענעטָארעג ַא ןופ לטשּפ םייב עטַאט רעקידעלָאמַא ןַא יו ,ענ

 ןפױא טקוקענ טָאז ןוא תחנ טּפעשעג יו ,רעמ ןוטעג טשינרָאנ ןוא

 :טנַאזעג טלָאװ רענייא יוװ ,םלוע

 ?ירּפ ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ סטעז ץע ,ינ ---

 ןוא עקיצנייא יד ןרָאװעג ענובירט יד זיא רעטייוו ןרָאי טימ

 "עקצַאמָאלט , ןופ ךילנטימ ַא ןרעוו .ןירעבעג-הכימס עכעלסילשסיוא

 אז יז זַא רעבָא .ןכַאז ערעווש רֶאנ יד ןופ ןיוש ןעוועג טשינ זיא

 ןבעג ןוא ןעננוטייצ יד ןיא ןריסנָאנַא טנווֶא םעד ,טנוװָא ןַא ןכַאמ

 ןעװעג טשינ ןיא סָאד -- ףױרַא ענובירט רעד ףיוא רעריפרעטנוא

 ךיז טָאה סע ?יפיוו ןקורד ןוא ןביירש טנעקעג טָאה ןעמ .טכייל ױזַא

 ןריפסױרַא םייב סָאמ ענענייא ריא טאהעג טָאה יז -- טזָאלענ רָאנ

 ןבילבענ ןוא ןעוועג ענובירט יד זיא רעבירעד ןוא ענובירט רעד ףיוא |

 -עקרענָא ,הכימס רעלעיציפָא רַאפ טרָא סָאד ןריא גָאט ןטצעל ןזיב

 .טרָאװ ןשידיי םענייש ןופ טלעוו רעד ןיא עיצַאדנעמַאקער ןוא גנונ

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנַאנעג ענובירט רעד ךרוד זיא ױזַא ןוא

 -יריי רעד חבש ןוא ביול םוצ ,חבש ןוא ביול ןנייא וצ ,ןיירַא רוטַאר

 ענעגנַאנענפױא ,ןעגנוצָארּפש עיינ רוד רעצנַאנ ַא ,רוטַארעטיל רעש

 טלאמעד ןיוש זיא גרעבמָאנ .ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 ,יקסנילרַאק :ןוטענ סע ןבָאה .ערעדנַא טריפענ ןבָאה -- ןעוועג טשינ

 -יינ רעֶדָא ,ןילטייצ ןרהא ,ענזיצאק רעדָא שטיװַאר ,רעּפיש רעדָא

 -מָאנ סָאװ דיירפ רעבלעז רעד טימ ןוטענ סע ןבָאה ייז ןוא .ןאמ

 .רע סָאװ תחנ ןבלעז ןטימ ,גרעב

 ."עקצַאמָאלט , ןופ ענובירט יד
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 -יא טרּפ ןקיטכיוו ןדעי טרירטסינער -- טנָאזעג יוװ --- טָאה יז

 רעשידיי רעד ןופ ,טלעוו/רעביירש רעשידיי רעד ןופ ןבעל םענ

 ,ןעננוניישרעד ןוא ןעננולַארטשסיוא עריא עלַא ןיא טלעוו-רעלטסניק

 ןוא ןעקנַאדעג ןופ טלעו יד -- טלעוו עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד

 יז .ןעמעלבָארּפ עכעלשטנעמלַא ןוא עשידיי ןופ טלעוװ יד ,ןעעדיא

 .טלעיו רעקיזָאד רעד ןופ רעיורט םעד יװ ,דיירפ יד טרירטפינער טָאה

 ,ענעברָאטשרַאפ ןעװעג דיּפסמ ןעמ טָאה ּפָארַא ענובירט רעד ןופ

 -נטײדַאב ןופ גנוניישרעד יד ,סעטַאד-לבוי טרעייפעג ,לידבהל ,יוו

 -- טסעג ןעוועג םינּפ לבקמ ןעמ טָאה ענובירט רעד ףיוא .קרעוו עקיד

 טדערענ טָאה ענובירט רעד ןופ .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ טסענ עשידיי

 ןהאק בייא ,הפי בייל ןוא רואינש .ז ,וָאלָאקָאס םוחנ ןוא שַא םולש

 -ַאּפא ןוא קיווייל ,ןויבצ יו ןיקריס ןמחנ ,יקסווָאלטישז םייח ר"ד ןוא

 ךורב ,קילַאיב ןוא ןייבשריה ץרּפ ,שיקרַאמ ץרּפ ןוא סעלעייל ,ושָאט

 -וב רעקיברַאפ ַא .?בבורז ןוא קַאװטיל ,רעּפעט עילָאק יו ןַאמזַאלג

 ,סיורג ןוא ןעקנעד רעייז ןיא ןדישרַאפ -- ןטייקכעלנעזרעּפ ןופ טעק

 ,קיטפערק רעבָא ,עיציזָאּפ ןוא םענרַאפ ,טרָא רעייז ןיא ןדישרַאפ

 .ןבעל ןשידיי םעניא העּפשה רעד ןיא םַאזקריוו

 ןטלַאטשעג עקיברַאפ ליפ ןענַאטשעג ןענעז ענובירט רעד ףיוא

 רעשידייטשינ רעשירעפעש-רוטלוק ןוא רעלעוטקעלעטניא רעד ןופ

 ,גרובנרע ןוא סילעאכימ ןעראק ,סרעוע ןוא יקסווָאקאיאמ :טלעוו
 .יקסנישורּפ ירעוואסק ןוא (סוווָאנ ָאמָאה) ?ענוק רעדנַאסקעלַא

 -טסניק-עניב עשידיי טריטנעזערּפ ךיז ןבָאה ענובירט רעד ןופ

 םהרבא ,ווָאקרוט טנומניז :רעוװעשרַאוװ יד .רעקיזומ ןוא רעגניז ,רעל

 רעדנַאסקעלַא ,גנַאי ארַאלק :דנַאלסױא ןופ יו ,גרעבמַאס ,יקסווערָאמ
 -ָארָאטנאק :רעקיומ יד ;רעמערק אזיא ,רעבָארג עלהיח ,ךאנארג

 .ערעדנַא ןוא ?ּפמינ רעדירב יד ,גרעבנייוו רָאסעּפָארּפ ,שטיוז

 רָאנ טשינ הכימס ןבענעג טָאה ?עקצַאמָאלט , ןופ ענובירט יד

 םעיינ םעד ,ןרָאיטקא עננוי הכימס ןבענעג ךיוא טָאה יז ,רעביירש

 רעשידיי רעטשרע רעד ןופ ןטנעװלָאסבַא -- רעליּפשיוש עשידיי רוד

 .לוש רעשיטַאמַארד
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 עטלַא יד טמערוטשעג שיקרַאמ ץרּפ טָאה ענובירט רעד ןופ =

 -נָא טפַאשנרייל ןוא ץיה טימ ןוא גנוטכיד רעשידיי רעד ןופ ןעמרָאפ

 -ניא ןיא יו םערָאפ רעד ןיא ערענָאיצולָאװער -- עיינ ןפרָאװעג
 ,המשנ רעד רעביא טנירקעג "גנוי, ןוא ?טלַא  ךיז ןבָאה סָאד .טלַאה

 ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טסייג ןרעביא

 -רוארַאפ ןוא טכױלעג ,טּפשמענ .טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד ןיא יוװ

 ריא ,ןבעל ריא ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ ןגעוו יד טכוזעגנ ,טלייט

 .טפנוקוצ ןוא עיסימ

 -ןָאט ןופ ןעמעלבָארּפ-רוטלוק עשידיי ןופ ןנַארפ רָאנ טשינ ןוא

 ןגעו יד ,ףמַאק ןשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזענ ןופ ,ןבעל ןשידיי ןכעלנעט

 -סיוא ענובירט רעד ףיוא ךיוא ןענעז ףמַאק ןקיזָאד ןופ ןעלטימ ןוא

 ןשילוּפ ןופ רעריפ רעכעלרענריב רעד טָאה ָאד .ןרָאװעג ןטכָאפעג

 יד רַאפ ףמַאק ןופ הטיש ןייז טלקיװטנַא ךייר ןָאעל .רד ,םוטנדיי

 ָאד ,טרעפטנעראפ ןוא טרעלקענפיוא ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ טכער

 ןטירטשַאב םיובנירג קחצי -- רעריפ רעכעלרעגריב רעטייווצ ַא טָאה

 .תונלדתש ןופ הטיש יד ,ןכייר ר"ד ןופ הטיש יד

 רעבָא ."עקצַאמָאלט , ןופ ענובירט יד ,ןעוועג ענובירט עניילק א

 טָאה יז סָאװ טרָא ןוא לָאר ריא ןעוועג זיא סיורג ןוא קיברַאפ יו

 ןיא ןבעל שידיי טרעדנוהרָאי ?טרעפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןעמונרַאפ

 .ןלױּפ

 עקינָאזרעּפ-יירד-ייוװצ רַאפ טרָא טַאהענ טָאה ענובירט יד טָא

 סָאנָאי ?רָאּפױטסיטרא ןכרוד טרישזנַארַא ,ןעננולעטשרָאפ-רעטַאעט

 םישדח רַאפ טרָא ןעווענ טרָאד זיא סע .דלעפנעמולב אנאידדווָאקרוט

 ךח, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןשידיי ןטשרע ןופ ןעננוריפפיוא עגנַאל

 -לַאֿל יד) רעניורב קחצי רעלָאמ ןטריטנַאלַאט ןכרוד טריזינַאנרָא ,"אידנ

 ןָאזרעדָארב השמ ןוא (קיזומ יד) ןהָאק ךענעה רעקיזומ םעד ,(סעק

 רעטעּפש טָאה גלָאּפרעד סיורג טימ ןוא גנַאל םישדח ןוא .(ןטסקעט יד)

 -ַאקירעמַא עקידתחנ סָאד ןטלאהעגנ ךיז ענובירט רעכלעז רעד ףיוא

 ?סָאי ןוא דואמ ינוז) "טָאקידָאמ , רעטַאעט-ןטענָאירַאמ עשידיי-שינ

 עשידיי יד ןדנוברַאפ קיטסיינ טָאה ענובירט עקיזָאד יד .(רעלטָאק
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 18 9 ק צ ַא מ ַא 5 ט

 ןוא עּפָאריא ןיא רעדנעל עלַא ןופ ,טלעוו רעצנַאנ ועד ןופ םיבושי

 ןופ ןרעױא ןוא ןגיוא יד טדנעוועג ןעוועג ןענעז ריא וצ .םיל רבעמ

 -שידיי רעשירעפעש טימ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ עלַא ןוא ץלַא

 .ןענופעג ךיז טָאה יז רָאנ ווו ,טייק

 ןופ ןטנעמַאמ טַאהעג טָאה "עקצַאמָאלט , ןופ ענובירט יד ,תמא

 םָאה ענובירט רעד ןופ רעטערב יד .ןרָאי עטצעל יד ןיא רקיעב .הדירי

 ןוא ןטסקעט עקיליב ןופ רעגניז רעקיליב ַא ןעמונרַאפ טייצ ַא ףיוא

 סָאד ןוא ןעזרעד לוסּפ ןקיזָאד םעד טָאה ןעמ ןוא גנוריפסיוא רעקיליב

 עקַאט רָאנ ,טייצ רענעפַאלענּפָא ןופ ויטקעּפסרעּפ ןייק ןיא טשינ --

 יילַא ?עקצאמָאלט , .טמורקעג ךיז טָאה ןעמ .השעמ תעב ,טלָאמעד

 'עלעיצנַאניפ ערעוװש טימ טרעפטנערַאפ ךיז ןוא טמורקעג ךיז טָאה

 רעד ןענַאטשעג זיא ןָאק ןיא ןוא ןעוועג טייצ ערעווש ַא .ןעננוגנידָאב

 ַא ןיא עקַאט ,טציא עקַאט רעבָא .ןצנַאנ ןיא ?עקצַאמָאלט , ןופ םויק

 ןופ םייצ ַא ןיא ,טציא יוװ טייצ ַאזַא ןיא ןוא ,טייצ ןופ וויטקעּפסרעּפ

 ןוא ענעביוהרעד סָאד ,ענייש ןוא עסיורנ סָאד ךיז טעז ,ןעמעלַא ךָאנ

 םנ8 ןדעי טשינוצ טכַאמ ,טקעדרַאפ ןוא סױרַא רעטלוב ךס ַא עקידריוו

 ןיא תומינּפ יד ךיוא ןופרעד ןיוש טדער ןעמ זַא ןוא -- ששח ןוג

 סע ."עקצַאמָאלט , ןופ ךעלעקניוו ערעדנַא ענעדישרַאפ ןיא םיששח

 רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ עסיורג ןוא עוויטיזָאּפ סָאד טביילברַאפ

 .ענובירט רעד טָא ןופ עקַאט שינעכעדענ סָאד

 זי
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 ךס ַא ןופ תודע ןא ןעוועג זיא "עקצַאמָאלט , ףיוא ענובירט יד
 -עלרָאפ ַא סמיובנירג תעב ,יד יבשטָאכ .ןעננובעלרעביא עשיטַאמַארד

 רעביא ,םייס ןשיליוּפ ןיא גנומיטשּפָא רעטמירַאב רעד ךָאנ ץרוק גנוז

 טימ ןטסינויצ יד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד ןגעוו עגַארפ רעד
 ווא שיאערבעה רַאפ טמיטשעג טלָאמעד ןבָאה שָארב ןעמיובנירג
 יד ןקידנערַאפ טזָאלעג טשינ ןעמיובנירג טָאה גרעבמָאנ .שידיי ...ןגעק

 .ענובירט רעד ןופ טּפעלשעג םיא טָאה רע ,עדער

 רַאפ שיטַאמַארד .ןעמיובנירג רַאפ גנובעלרעביא עשיטַאמַארד ַא

 .לָאז ןיא עקידנזעוונָא טלָאמעד עֶלַא רַאפ יו ,ןגרעבמָאנ

 ןעגנובעלרעביא עשיטַאמַארד עכעלטנפע ןענעז בור יּפ לע רעבָא
 תעב ןפָארטענ ךיז ייז ןבָאה רעטּפָא ,טייהנטלעז א ןעוועג ןימ ַאזַא ןופ

 ,"18 עקצַאמָאלט , ןופ ןעננולמַאזרַאפ עניײמעגלַא יד

 וצ טרעדלישעג ןענידראפ ןעננולמַאזרַאֿפ עניימעגלַא עכעלרעי יד

 | ,ןרעוו
 ןעוו טכַאנ יד ,טכַאנוצ-קיטיירפ ַא ןיא ךימת ןעמוקרָאפ ןגעלפ ייז

 -םיוא ןטימ .טעברַאעג טשינ טָאה ןשטנעמ-גנוטייצ יד ןופ רענייק

 -עּפש ןוא "דנַאלגעשּפ שַאנ, גנוטייצ רעשידיי-שילױוּפ רעד ןופ םַאנ

 -יצסקלַאפ, רעשידנוב רעד ןופ םענפיוא ןטימ -- ןרָאי טימ רעט

 -וירש ןוא ןענישרעד טשינ ןעננוטייצ עשידיי ןייק תבש ןענעז ,"גנוט

 .גָאט-ור ןקידעהעש קיצנאווצ ןוא ריפ ןלופ ַא טַאהעג ןבָאה רעב

 ןעהעש-טנווָא עירפ יד ןיא ןביוהנָא ךיז ןגעלפ ןעגנולמַאזרַאפ יד

 -ענ ךיוא ןעמ טָאה לָאמ ךס ַא .גָאטרַאפ זיב ןעיצרַאפ ךיז ןגעלפ ןוא
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 ןטייווצ םעד ןקידנערַאפ ךשמה םעד ןוא קייררעביא ןַא ןכַאמ טזומ

 -נדייל רעייז טימ ןעגנולמַאזרַאפ ןעוועג בור יּפ לע ןענעז סָאד .קיטיירפ

 טָאה ראי ץנַאג ַא ןופ געט עלַא ןיא .סעיסוקסיד עשיטילָאּפ ךעלטפַאש

 ןשיטיִלַאּפ ןפיוא רעדיוורעדיק םוש ןייק טליפענ טשינ "עקצַאמָאלט

 ,ןסיורד ןיא ,שרעדנַא ץעגרע קורדסיוא םוצ ןעמוקענ זיא רע .ןדָאב

 :רַאפ עניימענלַא יד ףױא ,קינייוװעניא טשינ ,ריט טייז רענעי ףיוא

 -סיוא םוצ ןעמוקעג ָאי תועד יקוליח עשיטילָאּפ יד ןענעז ןעגנולמַאז

 .שיטַאמַארד ןוא סייה רעייז --- לָאמ ןייא טשינ ןוא קורד

 ןטכירַאב יד -- םויח-רדפ ןופ ןטקנוּפסטפעשענ עלַאמרָאנ יד

 ןוא רעדילנטימ ?ייט ןייא ןשיווצ הציחמ ןייק טעמכ לָאמנייק ןבָאה' -

 רעבָא ,סעיסוקסיד ןעוועג ןענעז לָאמ וצ .ןפַאשעג טשינ ןרעדנַא םעד
 רעבָא .טייקטריצנערעפיד רעשיטילָאּפ ןופ ןכייצ ןרעטנוא -- טשינ

 ןוא רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ַא ןופ עגַארפ ַא ןעגנורּפשעגסױרַא זיא טָא

 טָאה לֶאמַא .ןעננוטכיר ןיא טלייטעצ גנולמַאזרַאפ יד ךיז טָאה ןיוש

 ןעמ ןיא ןלַאפ בור ןיא ,טרַאוװרעדמוא ,גנילצולּפ ןעשענ טנעקענ סָאד

 -יבָאמ טָאה ןעמ ןוא םידדצ עֶלַא ייב טיירנענוצ רעירפ ןעוועג וצרעד

 ייב ןיוש טנעלפ לַאפ ַאזַא ןיא .םענייז רעדעי -- םלוע םעד טריזיל

 ןרעו ננלמַאזרַאפ רעד ןופ רעציזרָאפ א ןלייוו ןופ עגַארפ רעד

 רעקיטלינכיילנ א ןעוװענ ןינע רעקיזָאד רעד זיא ךעלנעוועג ."סייה,

 -כיילג ,רענעי רעדָא ,רעד רעציזרָאפ ןייז טנעקעג טָאה סע .ןדעי רַאפ

 ַא טפול רעד ןיא ןעגנָאהענ זיא רעמָאט .גנוטכיר רעכלעוו ןופ קיטליג

 .שטנעמ ַא סריא טריסרָאפ גנוטכיר עדעי טָאה ,עיסוקסיד עשיטילַאפ
 -נייא יד ,עטסעב יד -- עֶלַא ןעזעג ןעמ טָאה גנוימַאזרַאפ ַאזַא ףיוא

 ןופ יו ,ןטסינויצ יד ןופ ,גנוטכיר רעדעי ןופ ןשטנעמפ עטסכיירסולפ

 .הדונא ןוא ןטסינומָאק ,ןויצ-ילעוּפ ,ןטסיקלָאפ ,"דנוכ ,

 רעד ןעוועג סע זיא לָאמַא .ןנַארפ עשיטילָאּפ ךעלטפַאשלעזעג

 יד -- לָאמַא ,שיאערבעה ןוא שידיי םורַא טיירטש רעקירָאיגנַאל

 יד -- רָאנ רעדָא ,דנַאל ןיא ןעננונלָאפרַאפ עשיטילָאּפ ןגעוו ענַארפ

 -ישרעד עשיטילַאּפ ןופ טייצ ַא ןיא לעיצעּפס ,לארשידץרא ןיא ענַאל

 ןייק טָאה סע .1929 ןיא עניטסעלַאּפ ןיא םָארנָאּפ רעד יװ ,ןעגנורעט
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 וע זאא ר .י/ ר ע ב

 -שיליוּפ ןײמענלַא ףָאטש רעשיטילָאּפ ןייק טלעפרַאפ טשינ לָאמ

 -ידיי םעניא יו ,אפוג ןלױּפ ןיא ףָאטש רעשיטילָאּפ-שידיי ,רעשהכולמ

 ןשיטילַאּפ א ןעזוצסיוארָאפ ןעוועג דימת ןיא סע ןוא .ללכב ןבעל ןש

 -מָאנ .ןרעה וצ סָאװ ןוא ןעמעוו ןעוועג דימת זיא סע ןוא ?לקַאטקעּפפ

 יצ רענרופמכ ,בילטָאנ ר"ד יצ ןרָאהנייא ןרהא ,יקצולירּפ יצ ,גרעב

 .קאוטיל ,שטיועלאכימס ,טַאּפ בקעי יצ גרעבדלָאנ םהרבא ,לבבורז

 שימעלַאּפ ,טלַאהניא ןשיטיִלַאּפ טימ ,סערער עפרַאש ,סעדער עצרֹוק

 עלַא ןופ ,ןטייז עֶלַא ןופ ,טייקיטרעפנַאלש ןוא גנוווש טימ ,קיטייב

 ןקידעבעל ןופ טרעצנָאק רעקיטרַאנגייא ןַא --- ךיז רַאפ ןוא ןא .םידדצ

 ןוא ןיטור טימ טריפעג טכעפענ-ןעקנַאדעג ןוא רעטרעוו ַא ;טרָאװ

 טעמב זַא ,ןפַארטענ טשינ לָאמנייק סע ךָאד טָאה .ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא

 ןשיטילָאּפ-שידיי ןופ רעבענדָאט ןוא רעריפ-טרָאװ עלַא ,"ןבייל  עלַא

 -ערַא ןייא ףיוא ,טרָא ןייא ףיוא ןפערטפיונוצ ךיז ןלָאז ןליוּפ ןיא ןבעל

 -רעי עריא תעב "עקצַאמָאלט , ןופ ענובירט רעד ףיוא -- ץוח ַא ,ענ

 | .ןעגנולמַאזרַאפ עניימענלַא עכעל

 א ,עיצולָאזער א ןענַאטשענ לַאפ ַאזַא ןיא דימת זיא ןָאק ןיא

 ַא ןָאק ןיא ןענַאטשעג זיא סע .ןעגנורעסעבסיוא טימ עיצולָאזער-רעננעק

 עכלעוו ןוא ןעמעננָא טפרַאדעג טָאה "עקצַאמָאלט , עכלעוו ,עיצולָאזער

 .ץלַא ןיא .שיטילָאּפ ךעלטפַאשלעזענ -- גנוטיידַאב ריא טָאהעג טָאה

 -ָאלט , ןנעוו ןנָאז ןוא ןטכַארט טנעקעג ןעמ טָאה רָאי ץנַאנ ַא ןופ געט

 טנעקעג ריא וצ ךיז טָאה ןעמ ,טלָאװעגנ טָאה ןעמ רָאנ סָאװ ?עקצַאמ

 וצ ןעמוקעג סע זיא .רענרע רעדָא רעסעב ,שרעדנַא רעדָא ױזַא ןעיצַאב

 -עג טָאה גנולמַאזרַאפ ַא ?סעקצַאמָאלט , עקַאט סָאװ עיצולָאזער ַא

 . "ַאב ןוא טרעוו ריא טסווועג ןוא טליפענ ןעמ טָאה ,ןעמעננָא טפרַאד

 לָאמ ןייא טשינ .טפמעק ןעמ סָאװ רַאפ טסווועג ןעמ טָאה ,גנוטייד

 גנוטלַאּפש ַא ןופ רַאפעג יד זַא ,ףרַאש ױזַא ןעוועג טיירטש רעד זיא

 ךָאנ -- לָאמ ןייא ןוא .ךעלדיײמרַאפמוא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה וליפא

 רעיש סע טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא עניטסעלַאּפ ןיא ןשינעעשענ יד

 ןיא גנוטלַאּפש ַא ןופ רַאפענ יד .שטעּפ ...ייב ןליפא ןטלַאהעג טשינ

 ןעננַאנרעד טשינ סע זיא שטעּפ ןייק ֹוצ .עטסערגנ יד ןעוועג טלַאמעד
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 ךָאנ סנגרָאמוצ ,טָאה רענייא זיולב .טשינ ךיוא גנוטלַאּפש ןייק וצ ןוא
 עיצַאמיטיגעל ןייז טקישענּפָא ויטַארטסנַאמעד ,גנולמַאזרַאפ רעד

 -ּפִא קירוצ ,רעטעּפש טייצ ַא טימ ,טָאה רע עכלעוו ,?עקצַאמָאלט , ףיוא

 .ןעמונעג

 ןענעז ,ןטייקיטיירטש ןוא סעיסוקסיד עשיטילָאּפ יד ןופ ןעזעגּפָא

 -טַא רעכעלטימעג ,רעשירבח ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןעננולמַאזרַאפ יד

  טריפעגכרוד ןענעז גנוטלַאװרַאפ רעיינ ַא ןופ ןלַאװ יד ןוא רעפסָאמ

 -סיוא ןטימ) ןלַאװ עלענָאיצרָאּפָארּפ ןופ ּפיצנירּפ ןטיול טשינ ,ןרָאװעג

 -רעמ רָאנ ,(גירק ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עכעלטע עטצעק יד ןופ םַאנ

 רענייא ןוא ןטייווצ ןבענ טרידידנַאק טָאה רענגעק ןייא .ןלַאװ-סטייה

 רַאפ ןטלאהעג םיא טָאה רע רָאנ ביוא ,טמיטשעגנ ןרעדנַא ןפיוא טָאה

 | .ךעלניוט ןוא קיסַאּפ

 -ןַאדעג ןוא -טסייג יד ,ןעגנולמַאזרַאפ עניימעגלַא עשימרוטש יד

 ,"15 עקצַאמָאלט , ןופ "סמירומש-ליל , עכייר-ןעק
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 ןשידיי ןרַאפ םייה יד ,בולק םעד ןפַאשענ גרעבמָאנ טָאה 1916 ןיא

 .ןייארַאפ ןלענַאיסעּפָארּפ ןייז ןפאשענ רע טָאה 1992 ןיא .רעביירש

 ירד ןוא ןעננוגנידַאב-סטעברַא יד ןופ םיללכ יד ,טוטַאטפ םעד ןפַאשעג

 זיא סע .טנַאה ןיא רעדעפ רעד טימ טעברַא ןימ ןדעי רַאפ תוריכש

 -לעוז ץנַאטסניא עלעיצעּפס ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא ןייז ןעוועג ךיוא

 ןשיוװצ ןעלטימרַאפ ,ןיול ןוא טעברַא ןופ ןסערעטניא יד ןטיהּפָא לָאז עכו

 ןעגנוכיירגרעד יד ןקידייטרַאפ ןוא רעמענ-טעברַא ןוא רעבעג-טעברַא
 זיא סע .ץוש ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ טיבעג ןפיוא "12 עקצַאמָאלט , ןופ

 יד ןעוװועג זיא סָאד .טָאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןרָאװעג ןפאשעג

 : .םינינע עלענָאיסעּפָארּפ רַאפ ץנַאטסניא

 סָאװ ,יד ,ןשטנעמ-ננוטייצ יד ןעוועג ענונ זיא סָאד ?יפיוו ףיוא

 -גידַאב יד ןופ ענַארפ יד זיא ,עסערּפינָאט רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה

 םגה ,רעטושּפ ,רעכַאפנייא ךס ַא ןעוועג ןיול ןוא טעברַא ןופ ןעגנוג

 -רַא ןופ ןעמרָאפ ןוא ןעמרָאנ יד טימ ךיילנרַאפ ןיא קיטרַאננייא גונעג

 זיא יז .עיסעפָארּפ רעטריזינַאנרַא רערעדנַא רעדעי ןיא ןיול ןוא טעב

 עגונב ענַארפ עבלעז יד יװ ,רעטושּפ ןוא רעכַאפנייא ליפ ןעוועגנ רעבָא

 טסילַאנרושז ַא רַאפ ביוא .ןשטנעמ-גנוטייצ ןייק טשינ --- סרעביירש

 ןוא) ןיול ןוא טעברַא ןופ םיאנת עטסעפ ןפַאש וצ ןעוועג ךעלגעמ זיא

 ךעלנעמ טשינ ןיטולחל סָאד זיא ,(טעברַא ןימ ןדעי רַאפ טשינ ךיוא

 רעטעברַא-גנוטייצ ןעוועג ןענעז סע .ןשטנעמדננוטייצ טשינ רַאפ ןעוועג

 -טסעפ ַא ןעוועג .הרוש רעד ןופ תוריכש ערעייז ןנירקעג ןבָאה סָאװ

 --- בור יּפ לע .הרוש רעטקורדענ ַא רַאפ זיײרּפ-םומינימ רעטלעטשעג
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 18 עק צַא ט ַא ל ט

 ,זיירּפ-םומינימ םעד ןלעטשוצטסעפ ןעוועג ךעלנעמ זיא יװ .קינָארכ
 -יזַאד יד עקַאט זיא ?גנולייצרעד ַא ?דיל ַא ןופ הרוש ַא רַאפ ,לשמל
 דימת ָאד זיא זיירּפ רעד .ןפָא .טרעפטנערַאפ טשינ ןבילבעג ענַארּפ עק
 -מוא ןוא אפוג גַאלרַאפ םעד ןוא רבחמ ןכרוד ןרָאװעג טלעטשענטסעפ
 ןופ ןוא ץנַאטסניא רעלענָאיסעּפָארּפ זיא סע רעכלעוו ַא ןופ קיגנעהּפָא

 | | .ןפירַאט !
 ןיױלב ןפירַאט עטלעטשעגטסעפ ןעוועג ןענעז ןזעוו-גנוטייצ ןיא

 ,רעקינָארכ) ?ָאנָאסרעּפ-סננוטייצ ןשינכעט םענעפורעג ױזַא םעד רַאפ

 -ּפִא ערעדנוזַאב ןופ ןרָאטקַאדער ןוא ןרָאטקַאדער-טכַאנ ,ןרָאטקערָאק

 ,ןטסינָאטעילעפ ,ןטסיצילבוּפ ןגעוו טלדנַאהעג סע ךיז טָאה .(ןעגנולייט
 ןרָאװעג טקידיילרעד טעברַא ןוא ןיול ןופ ןינע רעד זיא "ןעמענ, ןנעוו
 רעטעּפש ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא רעכלעוו ךַאמּפָא ןלעודיווידניא ןַא ךרוד
 5לה ,לשמ? ,גרעבמָאנ) טַאר ןלענַאיסעּפָארּפ ןכרוד ןרָאװעג טצישעג
 ,ןימ םעד ןופ רערעדנַא ןַא רעדָא ,ןָאזשואי יצ ,בילטָאג ר"ד ,ןילטייצ
 ,ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ןוא תוריכש רעייז ןופ עגַארּפ רעד ןיא ןענעז
 ,"ןצנַאטסניא עלענָאיסעּפָארּפ , עקרַאטש גונעג ןעוועג ןיילַא ךיז רַאפ
 -ייטרַאפ וצ ךיז ןוא ןעננוגנידאב ןריטקיד וצ חוכ גונעג ןיילַא טַאהעג
 רעד ןעוועג זיא עיציזָאּפ רעייז ,ןשטנעמ עכלעזַא ןופ ןעמענ יד .ןקיד
 רעבָא .(רעבענ-סטעברַא ןרַאפ קידנרידיצעד ןוא קיביגסָאמ -- חוכ
 -עג ךיילג ןענעז רעטעברַאטימ-גנוטייצ עקידנעטש םַאנסױא ןָא עלַא
 ןופ טיבעג ןפיוא סעיגעליווירּפ ןוא טכער ערעייז ןיא ןרָאװעג טציש
 .טייהקנַארק ןופ לַאפ ןיא ןוא תוריכש-בוט-םוי ,ביולרוא ,ץוש-טעברַא

 ךיוא ,ןעגנוגנידַאב יד וצ קידנכערּפשטנַא ,ןענעז ןטַארעטיל רַאֿפ
 זיא סע ,רעגעלרַאפ-רעכיב יד יבנל ןעמרָאנ-ץוש ןרָאװעג טלעטשעגנייא
 ןגױב ןטקורדענ ַא רַאפ ןיײרּפ-םומינימ ַא ןרָאװעג טלעטשענטסעפ
 ןיא ךוב םענופ זײרּפ-ָאטורב ןטיױל טנכערַאב (928 ןטייז ןצכעז)
 רעד ןופ רעכעה ןייז טנעקעג זיירּפ רעד טָאה ָאד ךיוא רעבָא .ףיוקרַאפ/

 דייר םוש ןייק ןייז טנעקעג טשינ ָאד טָאה סע ןוא ,רענעלק יוװ ,עמרָאנ
 א ןקורד ןגעוו ךַאמּפָא רעדעי .ןרירוקנָאק ןופ ,"ןיול םעד ןקירד, ןופ
 -עג ןענעז ןעגנוגנידַאב יד ןוא ןסָאלשענ לעודיווידניא ןעוועג זיא ךוב
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 {ע ואר .י ר ע ב

 ןוא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןופ ,רבחמ ןופ ןעמָאנ םענופ קיגנעהּפָא ןעוו

 -גוגנידַאב ענייז עלַא טימ יא ךַאמּפָא רענעסָאלשעג אזַא רעבָא ,םור

 טשינ רעבָא טָאה סע .טַאר ןלענָאיסעּפָארּפ ןכרוד ןרָאװעג טצישעגנ ןעג

 ,לשמל ,ביולרוא יוװ סעיגעליװירּפ עכלעזַא ןגעוו דייר ןייק ןייז טנעקעג

 ךָאד זיא גַאלרַאפ ַא ןיא ךוב ַא סנייז ּפָא טקורד סָאװ רבחמ א ?ייוו
 סָאד .גַאלרַאפ ןקיזָאד םענופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ןייק טשינ

 .רעכיב ןופ ןעגנוצעזרעביא ןעוועג עגונ ךיוא זיא עבלעז

 -ענ טצישעגנ טאר ןלענָאיסעּפָארּפ ןכרוד ךיוא זיא רעביירש רעד

 .יווער ןוא רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא טכערדןרָאטױא ענייז ןיא ןרָאװ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןיא טלטימרַאפ ךיוא טָאה טָאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעד

 -ָאלט , ןופ רעדי?נטימ ןשיװצ יװ ,אפונ רעדילנטימ ןשיווצ ןטקילּפנַאק

 | .ןייארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןופ רעדילנטימ ןוא "עקצַאמ

 -רַא יד :ענַארפ עברַאה ַא ךָאנ ןעוועג זיא ןזעוו--סגנוטייצ ןיא

 גָאט א העש ןביז ןטעברַא טפרַאדעג ןעמ טָאה ץעזעג ןטיול .טייצ-סטעב

 ןופ ןטיבעג עסיוועג ןעוועג רעבָא ןענעז סע .רעקינייװ -- טכַאניײב ןוא

 ,ןעמונעג שיטקַארּפ ,ךיז טָאה ןעמ ווו קיטסילַאנרושז רעד ןיא טעברַא

 -מיטשַאב ךעלצעזעג רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןלעטש טנעקעג טשיינ

 ווו ,ןטרָאסער-טעברַא ןעוועג ןענעז סע .ןהעש-טעברַא ןופ עמרָאנ רעט

 ענעוטעגּפָא םוכס רעד רָאנ ,טליּפשעג טשינ לָאר ןייק טָאה טייצ יד

 טּפעשעגסיױא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טרָאסער רעד ,טיבעג סָאד ,טעברַא

 ריפ ןטעברַא גָאט ןייא טנעקענ טָאה ןעמ .סָאמ רעלופ רעד ןיא ןרעוו

 רָאטקַאדער-טכַאנ ַא .רעמ וליפַא ןוא ףלעווצ --- ןרעדנַא םעד ןוא העש

 ןופ רעמונ רעד זיב ץַאלּפ-טעברַא ןייז ןופ ןייגקעװַא טנעקעג טשינ טָאה

 -עג טשינ סע טָאה רָאטקערָאק ַא ,ןרָאװעג ןסָאלשענ זיא גנוטייצ רעד

 .קיטרַאפ ןעוועג זיא רעמונ ןצנַאג ןופ עטקערָאק יד זיב ןוט טנעק

 טימ ,גנאווצ ןוא פמַאק ןופ ןעלטימ עוויטוקעזקע יד ךייש סָאװ

 -עג ייז ןענעז ,טרינָאּפסיד טָאה ץנַאטסניא עלענָאיסעּפָארּפ יד עכלעוו

 יד טמוק ייר רעטשרע רעד ןיא .קיטרַאננייא גונעג ןוא ןדישרַאפ ןעוו

 -ּפִא לָאז סָאװ קיירטש ַא רעבָא .קיירטש רעד --- םערָאפ עשיטסַארד

 ,ןעניישרעד טשינ סנגרָאמוצ לָאז יז ,גנוטייצ יד ןצנַאנ ןיא ןלעטש
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 .ןעלטימ עכעלנעוועגרעסיוא ןוא עטצעל רָאג יד וצ ןיוש טרעהעג טָאה

 -- סלַאֿפנדעי ןוא טרימַאלקָארּפ קיירטש ַאזַא ןעמ טָאה לָאמעלַא טשינ

 טגעלפ ןקיירטש בור רעד .טקילפנָאק ַא ןופ ביֹוהנֶא םייב דלַאב טשינ

 -ענּפָארַא טָאה ןעמ :ןפוא ןזייוולייט א ףיוא זיולב ןרעוו טריפעגכרוד

 יד ןופ רענייק ןוא ,לשמל ,רָאטקערָאק םעד טעברַא רעד ןופ ןעמונ

 -קיירטשרַאפ עקיזָאד יד טרָאטעגנ טשינ טָאה רעטעברַאטימ-עיצקַאדער

 -אב ןופ תונשקע ןופ לַאפ ןיא ,לַאפ ןטסגרע ןיא .ןריפסיוא טעברַא עט

 .ןזיירג טימ לופ ,עטקערָאק ַא ןָא ןענישרעד גנוטייצ יד זיא ,סָאבעל
 -רַא רעד ןופ ןעמונענּפָארַא ןעמ טָאה קיירטש ןופ ננופראשראפ א ייב

 טָאה גנוטייצ יד ןוא ןיוש רעטרָאּפער ַא ,רעטעברַאטימ ןטייווצ ַא טעב

 ַא רָאנ ,ןימ ןסיוועג ַא ןופ תועידי םוכס ןטמיטשַאב ַא טַָאהענ טשינ

 ןעמונענּפָארַא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעוועגנ זיא קיירטש ןופ עידַאטס עפרַאש

 .רָאטקַאדער-טכַאנ םעד

 יו ,ןוא טקריוועג ןעלטימ-קיירטש עקיזָאד יד ןבָאה בור יּפ לע

 ןיא קיירטש םעניימעגלַא ןַא וצ ןעמוקעג ןטלעז רעייז סע זיא ,טנָאזעג

 עצנַאנ יד רַאפ עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא .ננוטייצ ַא

 -וקעגרָאפ ןקיירטש עניימעגלַא עכלעזא ןענעז ראי קיצנאווצ ןוא ףניפ

 -ָאמ , ןיא --- ייז ןופ רענייא .ןלַאפ עטלייצעג עכעלטע ןיא זיולב ןעמ

 ייוצ טרעיודענ טָאה "טנייה , ןיא --- ךיוא רעטעּפש ןוא "טנעמ

 .םישדח

 -סננאווצ ןוא עוויטוקעזקע יד ןענעז ,ןופרעד ןעז וצ זיא סע יוװ

 ךוּפיהל ,עמַאזקריוו ןוא עטיירב גונעג ןעוועג עסערּפ רעד ןיא ןעלטימ
 ייז ןענעז טרָאד .ןגַאלרַאפ-רעכיב ןיא ןטקילפנָאק ייב ןעלטימ יד וצ

 -ַאמ םעד ףיוא טשינ רקיעב טריזַאב ןוא עטקנערשַאב נונעג ןעוועג

 -טנפע רעד ךרוד קורד ןוא חוכ ןשילַארָאמ ןפיוא רָאנ ,חוכ ןלעירעט

 -ּפמעטש וצ גנואָארד ַא ,גנורעדָאפפיוא עכעלטנפע ןַא .גנוניימ רעכעל

 -ַאב רעד .ננוקריוו ריא טָאהעג טָאה ,נַאלרַאפ ַאזַא ןריטָאקיאב וצ ,ןעל

 .שיט םוצ טצעזענ ךיז טָאה סָאבעל

 -יורג ַא טליּפשענּפָא טָאה טַאר ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ טייקיטעט יד

 -ייצ יד ןופ ןעננוננידַאב-ןיול ןוא טעברַא יד ןרעסעברַאפ ןיא לָאר עס
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 עוז אר .י ר ע ב

 גנטלַאטשעג רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג א טאהעג ,רעטעברש-טגנוט

 -טימ יד ןשיוװצ טעטירַאדילָאס ןוא ליפעג-ןילּפיצסיד ןוא -תוירחא ןופ

 ןעועג זיא טעטירַאדילָאס ןוא ןילּפיצסיד עקיזָאד יד .ןיילַא רעדילג

 . עיציזַאּפ ןוא סיורג רעד ןופ דישרעטנוא ןָא ,עלַא ייב טלצרַאוװעגנייא

 -בכעלנעזרעּפ ,ןטסיצילבוּפ ענעעזעגנָא .ןעמונרַאפ טָאה רענייא סָאװ

 -עג ןעוו ןטלעז ןענעז רוטַארעטיל רעד ןיא יוו ,עסערּפ רעד ןיא ןטייק

 "טעקצַאמָאלט , ןופ ףליה ןוא עציטש רעד ףיוא טלעטשעגנסיוא ןעוו

 טקילפנַאק ַא וצ ןעמוקעג ןיא סע בוא ,ץנַאטסניא רעלענָאיסעּפָארּפ

 בור יּפ לע --- טגָאזעג יו --- ךיז ןבָאה עכלעזַא .רעבעג-טעברַא ןטימ
 -ילָאס ןעוועג רעבָא ןענעז ייז .ןייטשַאב ?טעטש רעייז ןייֵלַא טנעקעג

 ,"עקצַאמָאלט , ןופ שזיטסערּפ םעד ןטיהענּפָא ,טרינילּפיצסיד ןוא רַאד

 ןעװו ,טלָאמעד ליפא ,ןלַאפ עלַא ןיא םענייז חוכ ןוויטוקעזקע םעד

 'ןוא גרעבמָאנ .גנוריפ ןוא ןסולשַאב טימ ןעוועג םיכסמ טטשינ זיא'מ

 ףמַאק-ןסַאלק ןֹופ םידיסח ןייק טשינ עדייב -- בילטָאנ ר"ד רעטעּפש

 ןצנאנ רעייז טימ ןבָאה --- עקיצנייא יד ןעווענ טשינ ןענעז ייז ןוא ---

 רעלענָאיסעּפָארּפ רַאֿפ ןַאנרָא-ריפסיוא םעד טציטשעגנ טעטירָאטיױא

 ןופ שָארב ןענַאטשענ ןענעז ייז ןעוו טלָאמעד ?עקצַאמָאלט , ןופ ץוש

 ,טביזניה רעד ןיא ערעדנַא רַאפ ןרעטסומ ןעוועג ןוא ריא

 - .עוָאלסטעברַא עּפורנ עטנענַאמרעּפ ַא טָאהעג טָאה ?עקצַאמָאלט ,

 ביוא רָאנ קיטכיר ןעוועג עזָאלסטעברַא :ןימרעט רעד זיא ךעלטנגייא

 -ייצ רַאפ סעיצאקיפילַאװק טימ ןשטנעמ ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע

 ךייש טשינ זיא טסילעװוַאנ ַא ,רעטכיד ַא ןגעוו םורָאװ ,טעברַא-גנוט

 ןָאק ללכב רוטַארעטיל רענייש ןוא גנוטכיד ןופ .זָאלסטעברַא :ןגָאז וצ

 ןדיי יו קלָאפ ַאזַא ייב ןוא טשינ קלָאפ םוש ןייק ייב ,ןבעל טשינ ןעמ

 ןקיזָאד םעד זילב ָאד טמיטשַאב םַאנסױא רעד .טשינ יאדווא

 .יאדווא ןוא יאדווא --- ןדיי ייב ןוא רעקלעפ עֶלַא ייב ?ל5כ ןכעלמייהמוא

 ךייא טזומעג "ןקילג, עלַא ייב ןוא "טנייח, ןיא טעברַאעג טָאה ץרּפ

 רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא-היול רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןייז

 -כיד ןוא רעקיאַָאזָארּפ עטריטנַאלַאט ייר עצנַאג ַא .עשרַאװ ןיא הלהק

 ?עשירַארעטיל, טשינ ענעדישרַאפ ייב טעברַאעג עקַאט ןבָאה רעט
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 -ַאק ,לימ רעװעשרַאװ ַא ןיא רעטלַאהכוב ַא -- עלרעּפ עשוהי ;ןכַאּפ

 יריק ףסוי ,רעטמַאַאב ַא -- שסיווַאד ךלמ ,ףַארנַאטַאֿפ א -- ענזיצ

 -טייצ ?ללה ,יקצינטישז .5 .ח ,קאז םהרבא ,רעכַאמ-ןקעטש ַא --- ןַאמ
 .רעטעברַא-סגנוטייצ ןעוועג ןענעז ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןילטייצ ןרהא ,ןיל

 ;גנונעכײצַאב יד ןעװענ רעקיטכיר ָאד ךעלטננייא טלָאװ רעבירעד

 -סעפָארּפ עטמסיטשאב ןָא רעבָא ,רעקיאַאזָארּפ ,רעטכיד .עזָאלהסנרּפ

 -ָאד רעד ןיא עכעלטע ןעוועג .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא -- אליממ ןוא טעי

 ןעוועג ןוא קינכעט יד לסיבַא טנעקעג ךיוא ןבָאה עכלעוו ,עּפורג רעקיז

 ןיא ,ףוס-לכ-ףוס ,ייז ןעמ טָאה ,טעברַא-סננוטייצ וצ זייוולייט לנוסמ

 סָאװ גנוטייצ רעיינ א ןיא טעכרַא רעד וצ טּפַאכענפיױא רשוכה תעש ַא

 יד .עשרַאוו ןיא טעדנירגעג טיײצ-יטירעּפסָארּפ רעד ןיא ךיז טָאה

 -וםילַאװק טימ ןשטנעמ ןעוועג טרָאד ןענעז סע וליפא ןעוו ,טשער

 -סיוא םוש ןָא ןבילברַאפ רעטייוו זיא ,טעברַא-סננוטייצ רַאפ סעיצַאק

 -טנא ןעגנוטייצ-נָאט םורָאו ,גנוקיטפעשַאב רעקידנעטש ףיוא ןטכיז

 ,קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עֶלַא טשינ ןעייטש

 .ןעמ ףרַאד ןפלעה :סנײאצלַא -- עזָאלהסנרּפ יצ ,עזָאלסטעברַא

 -יא ןעוועג טשינ ףליה ראפ ןטייקכעלנעמ ןוא ןעלטימ יד רעבָא ןענעז

 עגנוי ,עיינ ןופ סולפוצ רעד) עקיטפרעדַאב לָאצ יד תעב ,םיורג קירעב |

 -ענסיוא זיא (?עקצַאמָאלט , ןופ רעדילנטימ סלֵא רעלעטשטפירש

 טנעקעג מָאה רע סָאװ ןוטענ טָאר רעלענַאיסעפַארּפ רעד טָאה .ןסקאוו

 -ייצ ןעוי ,םישדח-רעמוז יד ןיא .קינייוו רעייז ָאד רע טָאה טנעקענ ןֹוא

 יד ןשיװצ ןעמ טָאה ,ביולרוא ףיוא ןרָאפעג ןענעז רעטעברַא-סגנוט

 -קערָאק ייב רקיעב ,טעברַא-סננוטערטרַאפ טלייטרַאפ עזָאלסטעברַא

 -טנאראפ גונעג םגה ,טעברַא עטכייל קיפעמשינטלעהרַאפ ַא -- רוט

 -קנופ עשיטסילַאנרושז ןכָארּפשענסיױא ןייק טשינ ךָאד --- ךעלטרָאװ

 .סעיצַאקיפילַאװק ערעדנוזַאב ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ רַאפ עיצ

 ןייא ַאזַא זיא ,יטירעּפסָארּפ ןופ טייצ רעד ןיא ,ןרָאי עטוג יד ןיא
 -נענַאמרעּפ רעד ןיא גנורעדניל עקידנטיידַאב א ןעוועג טעברַא שדוח
 -נוה יירד ךרע ןַא טיידַאב טלָאמעד טָאה טעברַא שדוח ַא .טיונ רעט
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 -סטעברא ןַא טָאה ןעמ ןעוו ןטייצ ןעוועג .רַאלָאד רענַאקירעמַא טרעד

 ךשמ ןיא טעברַא םישדח יירד וליפא ןוא ייווצ ןלייטוצ טנעקעג ןזָאל

 -רערַאפ קיכַאפייװצ ענַאל יד ךיז טָאה ןרָאי טימ רעטעּפש .רָאי ןופ

 -עג יו רעסערג קיכַאפליפ ןרָאװעג זיא עקיטפרעדַאב לָאצ יד :טרעג

 קיבַאפליפ ןרָאװעג זיא טעברַא שדוח ַא רַאפ גנונױלַאב יד ןוא ןעוו

 ןוא טלמרומעג ןעמ טָאה .טייקנדירפוצמוא ןַא טשרעהעג טָאה .רענעלק

 ןענעז סָאד .טלדיזעג ןוא ןגירשעג ננורעטיברַאפ ןיא וליפא לָאמטּפָא

 "ןטַאז, םעד ןנעק ןשטנעמ עקיטפרעדַאבטונ ןופ ןכורבסיוא ןעוועג

 .ןשטנעמ-סגנוטייצ יד ןגעק ,"עקצַאמָאלט , ןופ ?ייט

 ןגעק ףמַאק ןוא גנורעטיברַאפ ןגנעוו ןיוש טדער ןעמ ביוא ,בנא

 דצ ןטייווצ א ןענָאמרעד וצ טרָא ןפיוא ןייז טעװ ,ןשטנעמ-גנוטייצ

 עקיטפרעדַאבטיונ יד טימ ןעמַאזוצ טשינ רעבָא ,ףמַאק ןקיזָאד םעניא

 -ענ זיא "דצ , רעקיזָאד רעד .םימעט עבלעז יד בילוצ טשינ טייוו ןוא

 -עגנוה ַא ,רעקיטפרעדַאבטיונ ַא ןײלַא .ןײלַא רענייא גרעבנסייוו ןעוו

 םיא לָאז ןעמ ,רַאפרעד טפמעקעג טנשקערַאפ טָאה רעכלעוו ,רעקיד

 סָאװ ןגעק ,ךַאז ַא ,"עקצַאמָאלט , ןופ טעפוב םעד ןריפ וצ ןבענרעביא|
 ןוא טייקנדישטנַא רעצנַאג רעד טימ טלעטשעגנגעק ךיז טָאה גרעבמאנ

 ןטערטענרעביא טשינ טייצ רָאי עכעלטע טָאה נרעבנסייוו סָאװ בילוצ

 טייוו ױזַא טשינ טפמעקעג רעטיב רע טָאה ,"עקצַאמָאלט , ןופ לעווש יד
 רעד ןגעק יוװ ,ןשטנעמ-עסערּפ יד ןופ "טיײקטַאז , רעד ןיא קלח ַא רַאפ

 רעייז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ עסערּפ רעד ןיא טייקנסעזַאב ןוא טײקטַאז

 ,ןגרעבנסייוו טיול ,ךיז ןבָאה ןוא רוטַארעטיל ענייש :ןעוועג זיא ףורָאב

 גרעבנסייוו .רוטַארעטיל-סגנוטייצ ןופ הנרדמ רעד וצ טזָאלעגּפָארַא
 "ייצ ןוא ןַאמָאר-סגנוטייצ ןקיליב םעד ,דנוש םעד ןנעק טפמעקעג טָאה

 .ןינע םוצ תוכייש ןייק טשינ ןיוש טָאה סָאד רעבָא ,עלעווַאנ-סננוט

 -מוא ןַא ,טעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא ערעווש א ןעוועג זיא סע

 -ָאלט , ןופ טָאר ןלענַאיסעּפָארּפ ןיא טעברַא יד ,טעברַא ערַאכקנַאד

 ,שרעדנַא סעּפע טשינ ןעוועג ,ןעווענ טעברַא עטסרעווש יד .,"עקצַאמ

 ןשיוצ "ץנאט, א ,טָארד א רעביא "ריצַאּפש , רעקידרדסכ ַא יו

 -נוה ןופ גנורעטיברַאפ עצנַאג יד ,טייקנדירפוצמוא עצנַאג יד ,ןדלעווש
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 וצ ,טמא ןקיזָאד םוצ ,?כ םדוק ,טדנעוװעג ןעוועג זיא ןשטנעמ עקירעג

 ןעוועג זיא סָאד .ןעמונרַאפ טמַא ןקיזָאד םעד טָאה סָאװ ןָאזרעּפ רעד

 -וב עצנַאג סָאד ןדָאלוצסיױא געוװו רעטסכאפנייא ןוא רעטסטכייל רעד

 -עגנָא טעברַא רעקיזָאד רעד טָא טימ טָאה ןרָאי ייר א טניז .שינרעט

 טקַאט ןוא שינעדנעטשרַאפ ךס ַא טימ טָאה רעכלעוו ,רענפעש .ב טריפ

 ,טמא ןקיזָאד םעד טריפענסיוא



10 

 ףליה עקידנגונעג ןייק ןבענ טנעקעג טשינ טָאה ?עקצַאמָאלט ,

 ןופ ןעלטימ עלעיצנַאניפ יד .רעדילגטימ עקיטפרעדַאבטיונ עריא רַאפ

 ןטלַאהענסױא ,טלענ-הריד טלָאצעג ,טבעלעג טָאה "עקצַאמָאלט , סָאװ

 רעניילק א -- לָאצּפָאדילגטימ רעד ;ןעוועג ןענעז עטמַאַאב עריא

 -נטיידַאב .טלָאצעג טשינ ןצנַאנ ןיא ןבָאה עטמירָארַאפ ןכלעוו רעייטש

 ןבָאה ייז .רעטעברַא-גנוטייצ יד ןופ לָאצּפָא רעד זיולב ןעוועג זיא קיד

 ןבלַאהרעדנַא רָאנ ,ךעלשדוח עמוס עטצעזעגטסעפ ןייק טלָאצעג טשינ

 סָאד זיא ָאד ןוא תוריכש יד ןופ טנעצָארּפ ןייא רעטעּפש ןוא טנעצָארּפ

 -ענּפָא סע טָאה ןעמ ?ייוו ,ןרָאװעגנ טנָאמעגפיוא רעלונער ךיוא טלענ

 -לעב רעד ווו ,גנומענרעטנוא רעד ןופ עסַאק רעד ןופ טקעריד ןעמונ

 -קיירטש ןפיוא ןעננאנעג לייט א זיא טלעג םעד ןופ .טעברַאעג טָאה רכבד

 עטייווצ א .תואצוה עויטַארטסינימדַא ףיוא -- טשער יד ןוא דנָאפ

 ,טכַאּפ רַאפ לָאצּפָא רעכעלשדוח ַא -- טעפוב רעד ןעוועג זיא הסנכה

 םעד ץוח א .תוסנכה עקידנעטש ןוא עלַאמרָאנ יד ןעוועג ןענעז סָאד

 -נולייורַאפ ,ןעגנוזעלרָאפ :ןעגנומענרעטנוא ןופ הסנכח ַא ןעוועג זיא

 -סָארּפ ןופ טייצ רעד ןיא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןעננולעטשרָאפ ןוא ןעג

 ,1999 ןיא קרָאידינ ןיא "קיטיירפ ןצראווש , ןטמירַאב ןזיב ,יטירעּפ

 סיזירק רעכעלטפַאשטריװ רעסיורג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 -עננייא רֶאי סעדעי ?עקצַאמָאלט , טָאה ,טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא

 :?עקצַאמָאלט , ןופ רעטקַארַאכ ןוא םינמיס טימ לַאב-ןקסַאמ ַא טנדרַא

 יד ןופ םענייא ןיא עזערּפמיא-סננוליײװרַאפ עכעלמיטסקלאפ-שידיי ַא

 -יפ עסיורג רעייז ןבענעג טָאה סָאװ ,עשרַאװ ןיא ןלַאז עטסערג
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 18* עק צַא מ ַא? ט

 סעזערּפמיא עכלעזַא ןענעז ןרָאיסיזירק יד ןיא ,ןטַאטלוזער עלעיצנַאנ

 .ןטילעג עקַאט ןופרעד טָאה עסַאק יד ןוא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא טשינ

 לַאקָאל ןיא ןעננומענרעטנוא יד ןופ תוסנכחה יד זַא ,ןבענוצוצ יאדכ

 -ןטיידַאב ןעוועג לייט םוצ ןענעז םיא רעסיוא יוװ ,?עקצַאמָאלט , ףיוא

 -רעטנוא עקיזָאד יד ןריסנָאנַא סָאד ,עמַאלקער יד לייוו ,רַאפרעד קיד

 -יַצ-גָאט יד .טסָאקעג טשינ טָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעגנומענ

 ,טסיזמוא ץַאלּפ ןבענענּפָא םעד רַאפ ןבָאה עשרַאו ןיא ןעגנומ

 ןפַאש טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ןעמונעגנעמַאזוצ תוסנכה עלַא ןופ

 -טיונ ןציטש ןענעק לָאז ןעמ עכלעוו ןופ ,ןדנָאפ עקידנטיידַאב ןייק

 -טימ ןענופעג ךָאד ?עקצַאמָאלט , טָאה ןנעווטסעדנופ ןוא .עקידנדייל

 -- ןוא ןגָאטימ עטסיומוא :ףליה רעלעירעטַאמ רעלַאמינימ רַאפ ןעל
 ףיוא זַא ,ןסייהענ טָאה סָאד .ביחרישכל ןבענוצּפָא בור יּפ לע תואוולה

 -נָא הליחתכל ןעמ טָאה תואוולח ענעבעגעגסױרַא יד ןופ ?ייט ןסיורג ַא

 | .ןעייפ ייווצ ןבירשעג

 -עלטפַאשטריוװ ןוא עשיטילַאּפ טריפענכרוד טָאה ?עקצַאמָאלט ,

 -ניא עלַאנומָאק ןוא עשהכולמ ענעדישרַאפ ןיא ןצנעוורעטניא עכ

 ןרָאי יד ןיא :עשיטילָאּפ .רעדילנטימ יד תבוטל עשרַאװ ןיא ןצנַאטס

 -יטילַאּפ ןנעק ןעגנונלָאפרַאפ ןופ ,ןלױּפ ןיא עיצקַאער רעשיטילָאּפ ןופ

 ןופ ןלַאפ ןעוועג ןענעז טרפב ןטסינומָאק ןגעק ןוא ללכב ןעײטרַאּפ עש

 עכלעזַא ןיא טגעלפ "?עקצַאמָאלט , .רעלעטשטפירש ךיוא ןריטסערַא
 -סערַא םעד ןעײרפַאב וצ ידכ טכַאמ רעד ייב ןרינעוורעטניא ןלַאפ

 רעד ךרוד רעדָא ,אפוג ָארויב ןכרוד ןרעוו טכַאמעג טנעלפ סָאד .ןטריט

 -רעּפ טַאהעג ןבָאה עכלעוו רעדילנטימ עכיירסולפנייא ןופ גנולטימראפ

 ןלַאפ ךס ַא ןיא .ןזיירק-סננורינער עכיוה יד ןיא טפַאשטנַאקַאב עכעלנעז

 -צַאמָאלט , .ןטַאטלוזער .עויטיזָאּפ ןבענ ןצנעוורעטניא עכלעזַא ןנעלפ

 טימ ךיז טָאה ןעמ ,טכַאמ רעד ייב ןעזנָא ןסיוועג א טאהעג טָאה "עק

 -ַאּפ ןופ ןטייצ עטסרעווש יד ןיא .טניושעג יז טָאה ןעמ ,טנכערענ ריא

 לָאז יײצילַאּפ זַא ,לאפ ןייק ןעוועג טשינ ןיא ןעגנונלָאפרַאפ עשיטיל

 .ןטסערַא רעדָא סעיזיווער ןריפכרוד ןוא ןיהַא טרָאד ןעמוק
 -ַאּפ יד ,?עקצַאמָאלט , ףיוא ןטסינומָאק עּפורגנ עניילק ַא ןעוועג
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 {ע ז א ר .י רע ב

 -עג .טרינָאיּפשעגכָאנ וליפא עכנַאמ ןוא טסווװוענ םעד ןנעוו טָאה ייציל

 "עקצַאמָאלט , ןופ רעיוט ןרַאפ ןייטש לָאמ ךס ַא טנעלפ יײצילָאּפ-םייה

 ןיא .ןשטנעמ עטקיטכעדרַאפ ריא רַאפ ענעדישראפ ןריוורעסבָא ןוא

 ןוא ,ןטסינומָאק עּפורג עקיזָאד יד .ןעמוקעג טשינ יז זיא ןיירַא לַאקָאל

 ,טעברַא רעוויטקַא ןיא טרישזַאננַא ןעוועג ךיוא ןענעז ייז ןופ עכנַאמ

 ,ליזַא ןסיוועג ַא "עקצַאמָאלט , ףיוא טָאהעג םורַא ױזַא טָאה

 ןעײרפַאב ,ןרעייטש ןיא תוחנה :ןצנעוורעטניא עכעלטפַאשטריוו

 ,הלהק רעשידיי רעד ןיא יוװ ,עלַאנומָאק ,עשהכולמ -- ןרעייטש ןופ

 תוחנה ,לָאטיּפש ןשיטָאטש ןיא ךיז ןלייה רַאפ לָאצּפָא ןופ ןעיײרפַאב

 עשידיי רעװעשרַאװ ייב ןצנעוורעטניא וליפא ןוא ,רעטרע-רוק יד ןיא

 -עג ַא ןעועג זיא סע ןעמעוו ףיוא ,םענייא תבוטל רעמיטננייאדזיוה

 טשינ רַאפ הריד רעד ןופ ןרעוו וצ טקיטיײזַאב ןיד-קסּפ רעכעלטכיר

 ןבעגעג ןצנעוורעטניא יד ןבָאה ןלַאפ עֶלַא ןיא טעמכ .טלעג-הריד ןלָאצ

 | ,ןטַאטלוזער עוויטיזַאּפ

 .-נעלסיוא ןעמוקַאב סָאד טרעטכיילרַאפ ךס ַא טָאה ?עקצַאמָאלט ,

 -פִא ןלַאמינימ א רַאפ רעדָא ,עטסיזמוא וליפא ןוא ?לכב רעסעּפ עשיד

 ענעדיִשרַאפ ןיא סעזיוו ןגירק סָאד טרעטכיילרַאפ ךיוא טָאה יז .לָאצ

 . -סיוא ןייק ןרָאפעג טייצ רעסיוועג ַא ףיוא זיא ןיעמע ןעוו ,ןיירַא רעדנער

 .דנַאל



1/ 

 "עקצַאמָאלט , ןופ ָארויב סָאד טנידראפ ?טיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 ,טַאירַָאטערקעפ רעד --- ןיילַא

 ַא טַאהענ ,ץנעטסיזקע ריא ןופ ךשמ ןיא ,טָאה "עקצַאמָאלט ,

 טיול ערעסעב ןעוועג .עטמַאַאב עטלָאצעג -- ןרַאטערקעס ייר עצנַאג

 ןייק .ערעגרע ןעוועג ןוא סעיצַאקיפילַאװק עשילַארָאמ ןוא ךַאפ יד

 ,ןטסָאּפ םעד ףיוא ןטלַאהעג טשינ גנַאל ֹוצ ךיז טָאה ייז ןופ רענייא

 ןוא טעטירָאטיױא ןופ -- טדערענּפָא .םיסי תכירא ןייק טַאהעג טשינ

 ערעװש א רעייז ןעוועג ללכב "עקצַאמָאלט , ףיוא זיא סָאװ ,ןעזנָא

 ,גנַאלנרָאי ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ןעוועגנ זיא רַאטערקעפ ןייא ...ךַאז

 -ןיב ַא ןופ סעיצַאקיפילַאװק עשילַארָאמ ןוא עשינעמכאפ עלַא טָאהעג

 ןייא ,?עקצַאמָאלט , ףיוא ָארויב ןופ -- עקַאט וצרעד ןוא ףעשדָאר

 -עקרענָא ןוא ןעזנָא טַאהעג ךיוא טָאה רעכלעוו ןעוועג זיא רַאטערקעס

 יד ,שזיטסערּפ ןוא ןעזנָא םעד ןניוהעגנ ךיוא טָאה רעכלעוו ןוא גנונ

 ןפױא סולפנייא ןַא טאהעג ,ץוח יּפלכ ?עקצַאמָאלט , ןופ תובישח

 .םינּפ יּפָ?כ --- ריא ןופ ןעזסיוא ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטעטסע

 .שטיווַאר ךלמ ןעוועג זיא סָאד

 .ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ןעמונרַאפ שטיוװַאר טָאה טייצ רָאי ןעצ

 -יא עזייר ןייז ןעמונענרעטנוא טָאה רע ןעוו ,1984 זיב 1924 ןופ

 -נעטש ףיוא ןעמוקענקירוצ טשינ רעמ ןיוש זיא ןוא טלעוו רעד רעב

 : ,ןלױּפ ןייק קיד

 א ,גנוריפ-ָארויב ןיא ןַאמכַאפ רעטריציפילאוק ַא ,ןַאמכַאפ ַא

 רע טָאה ,קיפַארג רַאפ שוח ןוא קַאמשענ ךס ַא טימ ןוא טנַאדעּפ

89 



 |ע ז אר .י ר עב

 רעקירעהעג ַא ףױא ָארויב סָאד טלעטשעגקעוַא טכער ףיוא טשרע

 ךעלכיב ,רעכיב יילרעלכ :טכיזניה רעשינכעט ןיא זיולב ןיוש ךיוה
 -ןיא סָאד ,רעכיב-לָאקָאטָארּפ יד ,עסַאק יד --- ךעלכיב-ספליה ןוא

 .וויכרַא רעד -- עטסקיטכיוו סָאד -- ףוסל ,ןַאד ןוא ךוב-רַאטנעװ

 ,קַאמשעג ןוא טייקיטכיצ טנײשענּפָארַא טָאה םעלַא ןופ

 -טימ ַא ןײלַא .שטנעמ רענענייא ןַא ןעוועג זיא שטיװַאר ךלמ

 ,ורטוצ ןטצענערגַאבמוא ןטנידרַאפ טיפ "עקצַאמָאלט , ןופ ךילג

 ,סָאבעלַאב רעשיטקַאפ רעד ןעוועג םינינע-סטפעשעג יד ןיא רע ןיא

 טריפ סע יו ,רענייטש רעד זיא סע יו ,עיסימָאק-רידיווער ַא ןעוועג

 -קנומ ריא יז טנעלפ .עיצַאזינַאנרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעדעי ןיא ךיז

 -ָאק יד טגעלפ שטיװַאר .לעמרָאפ זיולב ןריפסיוא ןרידיווער ןֹופ עיצ

 : ;:סעֶלָאּפ יד רַאפ ןּפעלש עיסימ

 בָאה רשפא ,רעכיב יד ךָאנ טקוק ,ךימ טרילָארטנָאק ,טמוק ---

 .ןהנעט לָאמטּפָא רע טנעלפ -- טעבננענ ךיא

 --- ןטעּפשבָאנ קיציו םיא ןעמ טגעלפ -- טעוונאמש טעבנג --

 ןלעװ לָאקָאטַארּפ םעד רעהַא טזייוו ,קע ןַא ףוס ַא .טייג ,ןיוש טייג

 | .טכער ןיוש זיא'פ ,ןביירשרעטנוא םיא רימ

 -רָאפ יד ןעמענרַאֿפ רע טנעלפ ןעגנוציז-גנוטלַאװרַאפ יד ףיוא

 יד טלַאה סָאװ םוי-ריכש ַא ,ןטמַאאב "םענעקורט , ַא ןופ עזָאּפ עלעמ

 יד רעבָא .טסילשַאב ןעמ סָאװ טביירשרַאפ ןוא טנַאה ןיא רעדעפיילב

 טָאה רע שטָאכ ,טכַאמ ןוא העד ןפרַאוװנָא םיא טנעלפ גנֹוטלַאװרַאפ

 -לייועג ןייק ןעוועג טשינ ,טַאהעג טשינ טכער-םיטש ןייק ?עמרָאפ

 העד עשיטקַאפ יד טַאהעג טָאה רע .טמַא ןופ רַאטערקעפ ַא רָאנ ,רעט
 ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ רדָארג סָאד טָאה שטיװַאר .רעלעמרָאפ רעד ןָא
 -רעד ,;דנַאטשוצ םעד ןגעק טרעדיוורעד קיטומטוג לָאמ טּפָא טָאה רע

 ,ךיז ױזַא טָאלג .גנַאלרַאפ ןוא תונעט ןֵא ,טייקכעלגנירדוצ ןָא טרעדיוו
 יי | .שודיח טקירדעגסיוא

 טריפ סָאֹו רַאטערקעס רעד -- ךיז טכַאד .ךַאז עשימַאק ַא --

 ,?לענַאיצוטיטסנַאפ , טשינ ,תמא  ,ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא ןוא םסיוא

 ןוא ןעמיטשַאב םוצ סע טמוק .טעשעג סָאװ םעלַא רַאפ שיטקַאפ רעבָא
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 18 עק צַא מ א  ט

 ןרעדנע זומ ןעמ .טכער םוש ןייק טשינ ףיורעד רע טָאה --- ןרידיצעד
 .עיצוטיטסנָאק יד

 לעמרָאפ .עשיטקַאפ א ןעװעג ןיא טכַאמ ןוא העד סעשטיוואר

 ןיא --- רקיעב ,ןטמַאַאב א ןופ עיציזָאּפ ןייז טיהענּפָא דימת רע טָאה

 םיא רַאפ זיא ָאד ןוא .תונעט ערעייז ןיא רעדילנטימ יד וצ נוצאכ

 -ענ יװ ןוא טנַאה רעד וצ ןעוועג טייקשַילעמרָאפ ןופ לטנַאמ רעד

 *עדָאפ ןוא תונעט יילרעלכ טימ םיא וצ ןעמוק טנעלפ ןעמ .ןשטנווו

 ןא וצ יו םיא וצ ןעמ טנעלפ ןדער ןוא ,ץנעי ןוא סָאד ןגעוו ןעגנור

 םיא טימ ןענעז ךס א ..ןשימייה א רָאנ ןיוש ,ןשימייה א ,םענענייא:

 יאנג ןייק וצ ,םיא ןעמ טנעלפ לָאמ ןייא טשינ ןוא "וד , ףיוא ןעוועג

 -נוא ךעלשּפיה "ריא  ףיוא ייס ןוא "וד , ףיוא ייס ,ןייז טשינ םע לָאז

 ,טסילַאמרָאפ רעד ,שטיװַאר ,רע .לוק ךיוה ַא טימ ןדער ,ןעלדיזרעט

 ןזיולב א ןופ לטנַאמ ןרעטנוא "ןטלַאהַאב , עקַאט טלָאמעד ךיז טגעלמ

 רע ןיא ךעלפעה) ןעלכיימשוצ טגעלפ רע .רעמ טשינ רָאג ןוא ןטמַאַאב

 רע ןעוו ,טלָאמעד וליפא ,ןעוװעג דימת רע זיא קיאור ,ןעוועג דימת

 ,(םילכ יד ןופ טריפעגסױרַא טקיטכערַאב ןוא שּפיה ןעוועג ןיוש זיא

 ??טלַאק , ןוא ךעלכַאז ןרעפטנע
 -רַאפ ריא ,ַאזַא סולשאב א ,ןוט ךיא ןעק סָאװ ,רעקיצרַאה --

 ,רעטמַאַאב א ןיב ךיא ?ןעד ךיא ןיב סָאװ ?ךיא .סולשַאב ַא ?טייטש
 -ייֿב ַא ןיב ךיא ,שדוח ַא ןדליג ?יפיוזַא ןוא ליפױזַא רַאפ רעטסַאַאב ַא
 ַאזַא וצ ןנָאז לָאמטּפָא רע טנעלפ --- ריא .רעמ טשינרָאג ןוא רעדעפ

 ןוא סָאבעלַאב ןיימ ןופ ?ייט עטסטרעדנוה ריפ ַא טנעז -- םענייא

 -יװ לָאמ לייט ןיוש רע טגעלפ --- ךייא רַאפ ייטש ךיא ,רעבענטיורב

 ענורטס ַא יו ףייטש ךיז ןעיצסיוא ייברעד ןוא ןבענוצ קיסייב ,קיצ

 -רַאפ טָא ,תונעט יד סיוא רעה ךיא .טכענק רעמַאזכרָאהעג ַא יו

 -ע5 רעד ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןלעטשרָאפ ייז לע ךיא ןוא ייז ךיא ביידש

 | ...?ןוט רעמ ןעד ךיא ןעק סָאװ .טכַאמ רעמיטיג

 טָאה רע סָאװ -- שיטקַארּפ ןוא טנעקעג רע טָאה שיטקַאפ רעבָא

 .ןוטעג רע טָאה --- ןצימע רַאפ סעּפע ןוט טנעקעג

 ןיא טייקיטכיצ ןוא קַאמשעג ךס ַא טריפעגניירַא טָאה שטיװַאר
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 זעזָאר .י רעב

 ,טעטסע ןַא .ןעזסיוא ןכעלרעניא םעניא ,"עקצַאמָאלט , ןופ לַאקָאל
 רע טָאה ,טייקנייר ןוא גנונעדרָא רַאפ ליפעג טלקיװטנַא ךס א טימ

 ,ןיילַא שוח םעד זיולב טשינ ןוא שוח ןצנַאג םעד טרָאד טגײלעגניײרַא

 סָאװ ,רעד ,לָאז-טּפיוה רעד ,לַאקָאל רעד זַא ,טלעג גונעג ךיוא רָאנ
 -עג טימ ,שיטעטסע ןייז לָאז ,סױרַא סָאג רעד ףיוא רעטצנעפ יד טימ
 טננערבעג ,ךייז טימ טריצַאב טנעוו יד טָאה רע .טנדרָאעגנייא קַאמש

 -עד ,טרילַאטסניא ?ופקַאמשעג יז ןוא גנונעדרָא ןיא גנוטכױולַאב יד

 טָאה רע .ןטַאלּפ-לַאטעמ ,ןעגנונעכייצ ,רעדליב טימ טנעוו יד טרירָאק

 ןדעי ייב -- רעדליב עקיזָאד יד קידעבעל ןופ ןוא טױט ןופ ןסירעג

 ַא ןליפא טכַאמעג ייז ןופ לייט ַא טימ ןוא רעלטסניק ןדעי ייב ,רעלָאמ

 .?לדנַאה , ןימ

 ךייא ךיא לעװ ,"עקצַאמָאלט , רַאפ ךַאז עטונ ַא סעּפע טיג --

 יירפ -- עטרַאק-טסַאנ עכעלגנעלסנבעל ַא ,עקיבייא ןַא ןבענ רַאפרעד

 .לָאצּפָא ןדעי ןופ

 | ,ןבענעג םיא טָאה ןעמ ןוא

 ןא ןעגנורעייפ ,ןעננוזעלרַאפ ,ןטנווָא-ןעילימַאפ ,סעזערּפמיא

 ןוא טריפענכרוד ייז טָאה רע .טנעה ענייז ןיא ןגעלעג ןענעז ןטעקנַאב

 .קַאמשעג-רוטלוק ןייז ןופ םתוח רעד ןנעלענ זיא םעֶלַא ףיוא

 טימ .רעכעל עלַא טּפוטשרַאפ םיא טיפ ןעמ טָאה ץוח יּפלכ

 .--רעסיוא רעד רַאפ טריטנעזערּפער "עקצַאמָאלט , רע טָאה ,ןעמַאנסיוא
 עכעלנעוועג ,עלַאמרָאנ ןיא זיולב טשינ .ןייֵלַא רענייא טלעוו רעכעל

 -ננייא ןעוועג ןענעז סָאװ םינינע ןיא עקַאט רָאנ ,םינינע-ססטפעשעגנ

 -נעוועג טפור ןעמ סָאװ ,סָאד עקַאט ןוא ?עקצַאמָאלט , רַאפ ךעלמיט

 .טנעסעג טשינ ןעמ טָאה ךאז אזַא .ץנַאטנעזערּפער :ןעמָאנ ןטימ ךעל

 ןייֵלַא זיא רעכלעוו ,ןשטיוװַאר ץוח ַא רַאטערקעפ םוש ןייק ןופ ןבָאה

 -ָאלט , ןופ עקַאט לייט ַא רָאנ ,שטנעמ רעכעלרעסיוא ןייק טשינ ןעוועג

 ןוא סעיצַאקיפילַאװק עקיטיונ יד טָאהעג ךיוא טָאה רע ןוא ,"עקצַאמ

 עטוג ,ץנעזערּפ עכעלרעסיוא ,ןכַארּפש :ץנַאטנעזערּפער רַאפ תולעמ

 זופ ןעזנָא םעד ןביוהעג ,טנידעגוצ ָאד ךיז רע טָאה ,ןָאט ןוא גנוטלַאה

 ."עקצַאמָאלט ,
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 18 ע ק צַא מט ַא ל ט

 טימ ץנעדנַאּפסערָאק עטגיײוװצרַאֿפ ַא טריפעג טָאה ?עקצַאמָאלט ,

 -טלעוו עלַא ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ ענעדישרַאפ טימ ,טלעוו רעצנַאג רעד

 ןבירשעג טָאה "עקצַאמָאלט , .ןדיי טימ אקווד זיולב טשינ ןוא ןלייט

 ווירב יד .ריא וצ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ 'ווירב ףיוא טרעפטנעעג ,ווירב

 ןוא .שטיווַאר ךלמ -- ןבירשעגרעטנוא ,טריטקַאדער ,ןבירשעג טָאה

 -עז סָאד .ווירב-סטפעשעג עליוה ןעוועגנ טשינ ,טגָאזעג יוװ ,ןענעז סָאד

 -ַארעטיל א -- רקיעב ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ ווירב ןעוועג ןענ

 ,טריפעג ץנעדנָאּפסערָאק עקיזָאד יד טָאה שטיװַאר .רעטקַארַאכ ןשיר

 .טנייווצעצ ןוא טרעסערגרַאפ ייז ןוא ןטקַאטנָאק יד ןטלַאהעגרעטנוא

 -ובכב יד טכיירגרעד ןטייצ סעשטיווַאר ןיא טָאה טַאירַָאטערקעֿפ רעד

 םערדַא רעד -- "עקצַאמָאלט , רעכלעוו ףיוא ,ןעזנָא םעד ןוא ךיוה עקיד

 ,רענרעדָאמ ןופ סערדַא רעד ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 .טנידרַאפ טָאה טייקשידיי רעשירעפעשי
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 .סיורנ --- וויכרַא ןַא טלמאזענפיוא ךיז טָאה רָאי 28 ןופ ךשמ ןיא

 ןוא .טלַאהניא ןיא -- רעסערג ,רעקידנטיידַאב ךָאנ ןוא רּפסמ ןיא

 רעכלעוו ,שטיווַאר ךלמ -- חבש טימ ןרעוו טנַאמרעד ָאד ףרַאד רעדיוו

 שיטָאַאכ א ןופ ,םיא ןיב ךעלריּפַאּפ ןוא ריּפַאּפ ןפיוה ַא ןופ .טָאה

 -ענפיוא ?ופנרָאז ,טרינערגעס -- 'וויכרַא ןא טכאמעג ,תומש ?גרעב

 -ומַאּפ ןייז ןעמוקַאב טָאה ןינע רעטסעדנימ רעד --- ןינע רעדעי .ןטיה

 טכייל ןעמ טָאה ךוב-טעבַאפלַא ןטיול זַא ,ױזַא רעמונ ַא ,שַאט ענער

 ןיא טלַא וליפא ןעוו ,ןינע ןדעי וצ ,שַאט רעדעי וצ ןעמוקוצ טנעקעג

 | | .ביוטש טימ טקעדרַאפ ןוא ןרָאי

 -ַאר רעבָא .ךַאז ערַאטנעמעלע ןַא ,עכַאפנייא ןַא -- ךעלטנגייא

 -עננייא ,טריפעגנייא וויכרַא םעד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא שטיוו

 זיא ,ןשטיווַאר ךָאנ ,רעטעּפש זַא ,ױזַא גנונעדרָא ןַא םיא ןיא טלעטש

 ךטריפעגנייא ןטַײױל ךיז טריפעגנ ,ןיילַא ךיז ןופ ןעגנַאנעג ךַאז יד ןיוש

 .טכַאמעג סע טָאה רע סָאװ ,ןירעד עקַאט טניל וטפיוא רעד .רדס

 יז ןעוו טנעמָאמ ןיא זַא ,ױזַא סע טעשעג ןטנעמוקָאד בור'ס טימ

 .תובישח רעשירָאטסיה ןופ ?יפענ סָאד טשינ ייז ןפַאש ,ןעײטשטנַא

 עמ .שטנעמ םענייא ןדעי ייב טשינ טייוו ךיוא זיא --- אי ביוא ןוא

 ריז ןוא ןטנעמוקָאד רַאפ שוח ןוא ליפענ טלקיױװטנַא ןַא ןבָאה ףרַאד

 יו ךיוא רָאנ ,םינינע עלעוטקַא ןיא "תודע , יו רָאנ טשינ ,ןענעז

 ןיא הפוקת רעטמיטשַאב ַא ןופ ,טייצ ןופ וויטקעּפסרעּפ ַא ןיא תודע

 דעטמיטשַאב ַא ןופ ,ןענַאטשטנַא ןענעז ,ןטנעמוקָאד יד ,ייז רעכלעוו

 טימ ,ןענעק רעדָא ,ןפרַאד ןוא ןרָאװעג ןענעז ייז רעכלעוו ןיא טייצ
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 18 עק צַא ס ַא ל ט

 ןיוש ןענעז טייצ רעד ןופ ןשטנעמ יד ןעוו ,רעטעּפש תורוד ןוא ןרָאי
 -ערנ ַא ןיא יצ ,ןזייוונָא ,ייברַאפ ןיוש זיא ןיילַא .טייצ יד ןוא ָאטשינ

 ןעועג זיא סָאװ םעד ףיוא ןייז זמרמ סָאמ רערענעלק רעדָא רערעס

 -עלבָארּפ ןוא ,רעטקַארַאכ ,רעגייטש-סנבעל םענעגנַאנרַאפ םעד ,לָאמַא

 ןופ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשילַארָאמ ,עקיטסייג ,עלעירעטַאמ -- ןעמ

 שטנעמ ַא ןופ ,עטכישענ ןיוש זיא סָאװ טייצ ַא ןופ ,טייהנעגנַאגרַאפ ַא

 ןופ ,ןבעל ַא ןופ לייט ַא רעדָא ,ןבעל ַא ןופ ,עטכישעג ןיוש זיא סָאװ

 -- טנעמוקָאד ַא ;עטכישעג ןיוש זיא סָאװ זיולב טינשּפָא ןסיוועג ַא
 וצ ןפראו ןָאק סָאװ ,טרַּפ א ,טלאהניא ןייז ןיא טצינערגנַאב רעייז

 טנעמוקַאד א ןָאק ןײטשטנַא ןופ טנעמַאמ ןיא .ןצנַאנ ןפיוא ןייש ַא לָאמ

 רעבָא ןָאק רע .טייצ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ קיטכיוומוא ,קיטשיג ןעזטיוא

 ַא טימ רעטעּפש טשרע טייקיטכיוו ןוא גנוטיידַאב ,תובישח ןעמוקַאב

 .טייצ

 ַא :עדייב -- ןטנעמוקַאד רַאֿפ שוח טאהענ טָאה שטיוװַאר ךלמ

 -רַאֿפ רע טָאה יאדווא ןוא .ןשירָאטסיה ַא יװ ,ןשיטסילארויב ןייר

 -- 713 עקצַאמָאלט , ףיוא ןעײטשטנַא סָאװ ןטנעמוקָאד זַא ,ןענַאטש

 ןבָאה טייצ רעד טימ ןָאק ,רעכעלטפעשעג ןייר ַא ,רעטסעדנימ רעד

 | .ןטיהוצפיוא ייז ױזַא יו טסווועג טָאה רע ןוא .טרעוו ןייז

 פריּפַאּפ ןבירשעגנָא ןַא --- ןגָאז רע טנעלפ --- ריא טייטשרַאפ ---

 -ענ סע יװ ןוא טרָא קירעהעג ַא ףיוא קעװַא טשינ סע טנייל ןעמ זַא

 ןגיל דימת לָאז ?ריּפַאּפ סָאד ,םעוקַאב ןוא רדס ַא טימ ,ןייז וצ רעה
 .עטַאמש ַא ןופרעד טרעוו -- ןשטיינקעצ טשינ ךיז ,ךיילג

 טימ ןשַאט סיוטש א ייב ךיז טעקרָאּפ שטיוװַאר יו ןעעז טנעלפ'מ
 רעד ןיא ףיוא ייז טלעטש ,ביוטש םעד ייז ןופ טזָאלב ,ןטנעמוקָאד

 ,ןשַאט יד ןופ סנקור יד רעביא טנעה יד טימ טּפַאלק ,טיירב ןוא ךיוה

 פידבהל יוז ױזַא ןקוקסורַא טשינ ןלָאז קינייוװעניא ךעלריּפַאּפ יד ידכ

 יד טּפַאלק ןוא טסיוטש רע יו ,דנב-רעביוא ןַא ךרוד שעוורעטנוא

 טכער עבלעז יד ףיוא ,ךיילנ ןייז ןטייז עֶלַא ןופ ןלָאז ייז ,ןיילַא ןשַאט

 ןטנעמוקַאד טימ ןשַאט סיוטש ַאזַא ןירַא טביש רע יו ,ךָאנרעד ןוא

 טקוקעג ןעמ טָאה -- עצילַאּפ רעד ןיא טרָא רעייז ףיוא קיטכיזרָאפ
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 טָאה שטיװַאר .טנַאדעּפ םענעבירטעגרעביא ןַא ףיױא יװ םיא ףיוא

 סָאד זַא ,ךורּפש ןבלעז םעד ןוא ןייא טרזחענרעביא לָאמ ןייא טשינ

 :ןיא ויכרַא ןַא גנונעדרַא ןיא ןטלַאה םייב עטסקיטכיוו

 ."ּפַאלק רעשיטָאידיא , רעד --
 טשינ ןלָאז ךעלריּפַאּפ יד זַא ,סנקור יד רעביא ןּפַאלק סָאד עקַאט

 "עטעטלַאשענכיײלג , ןלָאז ןשאט יד זַא ןוא טשינ ףרַאד ןעמ ווו ןכירק

 יו ,עריוו א יו ךיילג עצילָאּפ רעד ןיא ןייטש רעדָא ,טניילעגנייא ןגיל

 -דיא , םעד ןיא ,עקַאט ןירעד .ערטשומ ַא תעכב ןרידַאנערג עינַאּפמָאק ַא

 .ןריויכרַא ןופ דוס רעד טגיל "ּפַאלק ןשיטָאי

 יד ןוא שַאט ַא ןיא החונמ םוקמ ןייז טַאהעג טָאה ןינע רעדעי
 ןופ ןעמַאנסיוא ןייק ןעווענ טשינ .עצילָאּפ רעד ףיוא טרָא ריא -- שַאט

 סרעייז טרָא סָאד .ךיילג עלַא ןענעז ָאד .בושח רעקינייוו ןוא בושח

 םענענַאטשטנַא ןופ רָאי סָאד ןוא רעמונ-ףיול רעד טמיטשַאב טָאה

 טלמאזעגפיוא ןוא .שרעדנַא סעּפע טשינ רָאנ .טנעמוקָאד רעדָא ,ןינע

 ןשַאט ענעכלעזַא טנזיוט ייווצ ךרעב טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה

 סָאד יו ,עלעירעטַאמ סָאד טלניּפשענּפָא ןבָאה סָאװ ןטנעמוקָאד טימ

 יו ,עניילק סָאד ,"עקצַאמָאלט , ןופ ןבעל עשילַארָאמ ןוא עקיטסייג

 רָאי 28 ןופ ןדער וצ טשינ ןיוש .ץלַא -- ענעביוהרעד ןוא עסיורנ סָאד

 ,טַאר ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ רעכיב-לָאקָאטַארּפ

 ,ןענילטייצ ללה ןופ ,ןגרעבמָאנ ןופ תומיתח טימ טכירעג-םירבח ןופ

 .ןיקצינּפוטס ,ןרעּפיש ןופ ,ןשטיװָאלַאנעס ןופ ,ןשטיװעלַאכימ ןֹומ

 ןלָאקָאטָארּפ יד טימ טעטימָאק-חבצמדץרּפ -- שַאט ַא זיא טָא

 ַא רעביא ףמַאק רעצנַאג רעד טלניּפשענּפָא ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא

 רעד ,הבצמ-ץרּפ רעטריטקעיָארּפ רעד ףיוא טסקעט םעניא דיי לש וצוק
 ןשיוצ ףמַאק רעד ,ןטסיאערבעה ןוא ןטסישידיי יד ןשיווצ ףמַאק

 -בעה טגנילק סָאװ) "ץרּפ-?הוא , ןוא (שידיי טגנילק סָאװ) "?הוא-ץרּפ,

 ,ווירב :ןענופעג שַאט רעד ןיא ךיז ןבָאה טימרעד ךיילנוצ .(שיאער
 | .ןציטָאנ ןוא ןתובייחתה ,תולבק ,ןטיװק-עסַאק

 -עלרַאפ טימ םינינע ;ץרּפ ענעלעה הנמלא -- שַאט עטייווצ ַא

6 



 18 עק צַא מ ַא ? ט

 עכעלנע ןַא -- יצ .עמעיטנאט ,קרעוו סעצרּפ טקורדעג ןבָאה סָאװ רעג

 .ןָאזעניד םישרוי :שַאט

 ,ןלױּפ ןקע עלַא טימ ץנעדנָאּפסערָאק רעכייר ?סעקצַאמָאלט , ןופ

 -ווּיִצ ןוא ווירב רעטנזיוט טלמַאזעגפיוא ךיז ןבָאה טלעוו ןקע עֶלַא טימ |

 -עגנָא יד ןופ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ווירב --- ייז ןש
 -בתכ ןופ רצוא ןַא .רעוט-רוטלוק ,רעלטסניק עטסבושח ןוא עטסנעעז
 סע עכלעוו ןיא ןטנעמוקָאד ,טרעוו ןשירָאטסיה-רוטלוק ןסיורג ןופ ןדי

 עכעלטפַאשלעזעג סָאד יו עכעלנעזרעּפ סָאד טלניּפשענּפָא ךיז טָאה

 אזַא רעדעי ןיא .ןדייל ןוא דיירפ ענייז ,ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,רוד ַא ןופ

 -ָאמ ןצנַאג ןייז טימ ןיילַא רבד-לעב רעד ןנעלענ טּפָא ץנַאנ זיא שַאט

 טָאה רע ןכלעוו טימס שזַאנַאב ןקיטסיינ ןטימ ,גייצעגרעּפַאלק ןשילַאר

 -ידניז סטָאג ףיוא ןמַאשעג ןוא ןטירטשענ ,ןטילעג ,ןנָארטעגמורַא ךיז

 -ניא ןוא עטסכעלנעזרעּפ סָאד ,עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד .טלעוו רעק

 ננולמאז אזַא ןיא ןענופענ לָאמטפָא ךיז טָאה שטנעמ ַא ןופ עטסמיט

 עניילק סָאד יו עסיורנ סָאד לָאמטּפָא טלניּפשענּפָא ןוא ןטנעמוקָאד

 ןענעז ןעוועג ןוא .עסואימ סָאד יװ ,ענייש סָאד -- ןעמַאזוצ ץלַא --

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,"ןעמענ, טימ ןשטנעמ ,בור יּפ לע ,ץְלַא סָאד

 ,טרעדנוה זיב סנייא ןופ ,ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ,טײטַאב סעּפע דימת

 -ענ ןבָאה סָאװ ןעמענ ,טרעװ ןשילַארָאמ ןוא ןקיטסיינ ןטמיטשַאב ַא

 .טלעוו רוטלוק רעשידיי רעד ןיא גָאװ ןוא טרָא רעייז טָאה

 עכלעזַא ."עציטש ןנעוו ןעננודנעוו, רעדָא ,"תואוולח, :שַאט ַא

 ןופ ןשטנעמ ןופ לָאט-ךרערט א טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ןשַאט

 עטריטסעטָארּפ טימ שַאט ַא .טיונ ןטילעג ןבָאה סָאװ ?עקצַאמָאלט,

 יד ןבירשעגרעטנוא ,"טנרָאבענ , ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןופ ןעלסקעוו

 יוזַא טקנוּפ ,טפיוקעגסיוא טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז עכלעוו ,ןעלסקעוו
 ךעלטכירעג לָאמנייק ןשטנעמ עקיזָאד יד טָאה ?עקצַאמָאלט , יו טוג

 -רעדנוה .טנָאמענפיוא טשינ חוכ טימ ןוא רַאפרעד טנלָאפרַאפ טשינ

 רעקירָאטפיה א רַאפ .,ןמוזמ ןיא רעטנזיוט ףיוא ןעלסקעוו עכלעזַא רעט

 -עז סָאד שטָאכ ,ןטנעמוקָאד טימ שַאט עטנַאסערעטניא רעייז ַא ---

 ,טלעג-"הלהק עשידיי, :שַאט יד .ןעלסקעוו יו רעמ ןעוועג טשינ ןענ

97 



 עז אר .י רעב

 רַאפ סעימערּפ ןוא סעידנעּפיטס ,סעטנער ,רעביירש רַאפ עציטש-חסּפ
 -רַאוו ןפיוא ?עעלַא עשירַארעטיל , יד --- ?ידבהל --- ןוא רוטַארעטיל
 ַא ןעװעג רבקמ טָאה ןעמ ווװ ,ייר עקידובכב יד ,םלוע-תיב רעוועש
 :רעוט-רוטלוק ַא ,רעלטסניק א ,רעביירש ןשידיי םענעברָאטשרַאפ

 ןוא רעלַאנומָאק רעד ןופ ןוא וצ ןטנעמוקָאד ןוא ווירב טימ ןשַאט

 ןגעוו ,רעסעּפ עשידנעלסיוא ןגעוו ,ןרעייטש ןגעוו טכַאמ רעלַארטנעצ
 -ןסנאנ , טימ רעביירש עזָאלטאטש רַאפ טכערניווו ןוא טכער-רעגריב

 תוחנה ,סעיצַאזילַאנעל ,"עקצַאמָאלט , ןופ סעזערּפמיא ןגעוו ,"רעסעּפ

 -סערָאק רעד ןיא ,ןשַאט עכלעזַא ןיא .םינינע ערעדנַא יילרעלכ ןוא

 -רעטניא רענעמונעגרעטנוא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד ןיא ,ץנעדנָאּפ

 ,טכַאמ רעד ןופ גנואיצַאב יד ןּפַאטנָא טנעקעג לָאמטּפָא ןעמ טָאה ץנעוו

 -ידיי רעצנַאנ רעד וצ סרוק ןשיטילָאּפ ןוא גנולעטשנייא עצנַאנ ריא

 | .טייצ רענעבעגעג רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעש

 -ינע עלענַאיסעּפָארּפ ןגעוו ןשַאט רעטרעדנוה ןעוועג ןענעז סע
 ןטקילּפנָאק ,ןנַאלרַאפ טימ ,רעבענ-סטעברַא טימ ןטקילפנַאק ,םינ

 טימ ,ןעמונעגנעמאזוצ ,ןבָאה סָאװ ,סיורנ ןוא ןיפ םענעדישרַאפ ןופ

 -ָאקע םענופ דליב ַא ןבענענ ןוא ןטנעמוקָאד ןוח ַא טלעטשעגרָאפ ךיז

 עריא ןנעוו ,רוטארעטיל ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא בצמ ןשימָאנ

 -םירבח ןופ ןשַאט .ןטסולרַאפ ןוא ןעגנוכיירנרעד ,תודירי ןוא תוילע

 רעטקארַאכ ןוא ןימ םענעדישרַאפ ןופ ןתוררוב ,,ןסעצָארּפ-טכירעג

 ,ריא רעסיוא ןוא אפוג ?עקצַאמָאלט , ןופ ןשטנעמ ענעדישרַאפ ןשיווצ
 -והַאפ ןוא גננוקידלושַאב ,ןעננורעלקרעד-תודע ,ןטקַא-סגנוקידלושַאב
 -עג ןופ רצוא ןַא --- ןעמַאזוצ ץלַא .םיניד-קסּפ ןוא סעדער-סגנוקידייט
 ,'בעל רעייז ,ןשטנעמ ןופ ןשינעביילברעביא ,לַאירעטַאמ ןכעלטכיש

 .הגרדמ ןוא םינּפ שילַארָאמ ןוא קיטסייג ,?עירעטַאמ רעייז ,ןקריוו

 ,טבעלעג טָאה סָאװ ןשטנעמ רוד ַא ןופ וויכרַא רעד ןעוועג זיא'ס

 -לוק רעשידיי ןופ ןטיבעג עַלַא ףיוא ךיז טקריווענסיוא ןוא ןפַאשענ

 ,הריצי רעקיטסיינ ןוא רוט
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 ַא ןעמוקעגרָאפ "עקצַאמָאלט , ףיוא זיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא

 -ענָאיצַאזינַאנרָא עסיורג ןטערטעננייא ןענעז סע ,עיצקעלעס עסיוועג

 -אטסירקסיוא ךיז ןבָאה סע .ןבעל ןכעלרעניא םעניא ןעננורעדנע על

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טריפענ ןבָאה עכלעוו ןּפורג-טנורג ייווצ טריזיל

 ,טייקיטעט ןוא ןבעל קידנעטשטסבלעז ןוא ןנייא ןַא ,םָאנָאטױא ןא

 -ַאנרושז רעד ןוא בולק-ןעּפ רעד :ןעוועג ןענעז ןּפורנ ייווצ עקיזָאד יד

 -ַארּפשעגסיױא ןייק טשינ טימ עּפורנ עטירד ַא ןעוועג .טַאקידניפ-ןטסיל

 -ײנ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא ןוא רעטקַארַאכ םענעכ

 יד ןיא טסַאּפעננײרַא טשינ ךיז ןבָאה רעבָא ,?עקצַאמָאלט , וצ טרעה

 טָאה טאקידניס רעד .ןּפורג עטנָאמרעדנביױא ייווצ ידי ןופ ןעמַאר

 טנענַאמרעּפ ןבָאה סָאװ יד זיולב עיצַאזינַאגרָא ןייז ןיא ןעמונעגניירַא

 םֶלֵא טלעטשעגנָא טרָאד ןעוועג ,עסערּפ רעכעלנעט רעד ןיא טעברַאעג

 ןעמונעגנירַא טָאה רעדיו בולק-עּפ רעד ,רעטעברַאטימ עקידנעטש

 --: רעבָא ןטסיאעסע ןוא ןטסילעװַאנ ,ןטעָאּפ --- ןטסירטעלעב ךיז וצ

 "רעד עטלוב טימ ןוא םינּפ-ףוצרּפ םענעכָארּפשעגסױא ןַא טימ ןיוש

 -נָא ,םינמיס .ןפַאש ןשירעלטסניק-שידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןעננוכיירג

 ןרימיטינעלסיוא טזומעג ךיז טָאה ןעמ .קינייװ ןעוועג ןענעז זיולב ןגָאז

  ןיא טכיזניה רעד ןיא ןוא ,ןעננוטסייל עשירעלטסניק עטנעקרענָא טימ

 -נע ןעוװעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ּפיצנירּפ רעלענָאיצַאזינַאנֹרֶא רעד
 -רַאפ ןענעז ןּפורג ייווצ עקיזָאד יד ןופ ןסיורד ןופ .טַאקידניס םוצ ךעל

 -ינַאנרֶא רעדָא םינמיס עקיטיונ יד ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא עלַא ןבילב

 ,ןרָאטקערָאק ,רעצעזרעביא) טָאהענ טשינ סעיצַאקיפילַאװק עלענָאיצַאז
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 עז א ר .י ר ע ב

 רעננַאפנָא ,רעטעלב-שדוח ןוא ךןכָאװ ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַאטימ

 ןכרוד ןענעז ןעגנוטסייל עשירַארעטיל ערעייז סָאװ ,עכלעזַא רעדָא
 -ירעלטסניק ןיא קידנגונעג רַאפ ןרָאװעג טנעקרענָא טשינ בולקדןעּפ
 .בולק-ןעּפ ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא ןייז וצ יואר ידכ (טביזניה רעש

 -טע טימ ,ןרָאװענ טעדנירגעג ןזיא בולק-ןעּפ רעד רעדייא ךָאנ
 -עסָאלשעג ַא טריטסיזקע ?עקצַאמָאלט , ףיוא טָאה ,רעירפ רֶאי עכעל

 -ינײארַאפןטסירטעלעבג נ"א רעלטסניק-טרָאו עשידיי עּפורג ענ

 טָאה סָאװ עטשרע יד ןעוװועג זיא עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ."גנוק

 -ןעּפ ןשידיי םעניא טלדנַאורַאפ רעטעּפש ךיז ןוא טלייטעגסיוא ךיז

 -עט ערעדנוזַאב א טריפענ טָאה גנוקינײארַאפ-ןטסירטעלעב יד .בולק
 ןטנװוֶא עשירעלטסניק-שירַארעטיל ענעגייא טנדראעגנייא :טייקיט

 עסיוועג ַא טריפענ ךיוא טָאה יז ,ןסעומש עשירבח ענעסָאלשעג ןוא
 עסיורג א ןוא רעכיב ייר ַא ןבענעגסױרַא :טייקיטעט עשירענעלרַאפ

 טנזיוט ןופ ךוב-ןזיר א -- ?ךאנַאמלַא רעװעשרַאװ, םעד ,גנולמַאז

 ןוא ןטסילעװַאנ ,ןטעָאּפ עשידיי קיצפופ ןופ ל?ייטנָא ןטימ ןוא ןטייז

 -ןעזערּפער סָאד ןעוועג זיא סָאד .עקירעמַא ןוא ןלױּפ ןופ ןטסיאעסע

 -ןעפ רעד .טייצ רענעי ייב רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ךובדץנַאט

 -ענ ךיוא זיא רָאי ןקיזָאד ןיא .1927 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא בולק

 ןעמאזוצ עלַא רעבָא .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעד ןרָאװעג טעדנירג

 עּפורנ עטירד יד ןוא טָאקידניס-ןטסילַאנרושז רעד ,בולקדןעּפ רעד ---

 שלושמה טוח ןיפ ַא טעדליבעג ,ךאד ןייא רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה

 -עג ןיא סָאד ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעניימעגלַא ןייא ךרוד טקיניײארַאפ

 ."15 עקצַאמָאלט , --- ןעוו

 בלַאהרעניא סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ןופ ץנעטסיזקע יד

 -עס ןימ ןסיוועג ַא ןעווענ םרוג .טייצ רעד טימ .טָאה ?עקצַאמָאלט ,

 סָאד זיא רקיעב .ןעגנוליפ עשיטסינָאנַאטנַא -- אליממ ןוא םזיטַארַאּפ

 סָאוו ןשטנעמ יד ןשיווצ ,עּפורג רעטירד רעד ןיא ןקרעמַאב וצ ןעוועג

 ןיא סע .טאקידניס םוצ טשינ ןוא בולקדןעּפ םוצ טרעהענ טשינ ןבָאה

 סָאװ ןעננובייר ןענַאטשטנא ןענעז סע ,טייקנדירפוצמוא ןַא ןפקאוועג

 סע .ןליוומוא ןקיטייזננעק ןסיוועג ַא טמפיטרַאפ ,טקרַאטשרַאפ ןבָאה
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 -לייט ןוא עטקיטכערַאב ?ייט םוצ תונעט ןרָאװעג טקורעגסױרַא ןענעז

 זיא סָאד .עטקיטכערַאבמוא -- סָאד רַאפ רעבָא ,עכעלדנעטשרַאפ זייוו

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,טַאקידניס-טסילַאנרושז םעד עגונ ןעוועג רקיעב
 טאהעג עלַא טעמכ ןבָאה רעדילנטימ סנעמעוו ,טריאוטיס ןטסעב םוצ

 -- ןֹוא עלַא טשינ םנה ,חנויח רוקמ ןקידנעטש ַא ,טעברַא עקידנעטש

 רעמ דימת -- סלַאפנדעי .הנויח רוקמ ןקידננונעג ַא לָאמעלַא טשינ

 ,החאנק .טאקידניס םוצ טרעהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא בור ןופ

 לייט ַא ייב ןליוורעדיוו ןוא טייקיסירדרעביא ,טייז ןייא ןופ סורדרַאפ

 טָאה עכנַאמ ייב .טייז רערעדנַא רעד ןופ -- טאקידניס ןופ רעדילנטימ

 -ָאיסעּפָארּפ יד יבנל "טייקרעכעה, ןימ רעסיוועג ַא ןליפ טזָאלעג ךיז

 טרעפטנעענּפָא ןבָאה רעדיוו ןטסילַאנרושז ןוא ןטסילַאנרושז עלענ

 לע ,טאקידניס ןופ רעדילנטימ לייט ַא ייב ...עבטמ רעבלעז רעד טימ

 טשינרָאג ןוא ןטסילַאנרושז זיולב ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןשיוװצ בור יּמ

 -עג טשינ תוכייש םוש ןייק רוטַארעטיל טימ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ,רעמ

 ײלַאּפךעלטפַאשלעזענ טימ תוכייש ןייק ךיוא טאהעג טשינ ןוא טָאה

 ןנעו קנַאדעג רעד ןרעוו וצ ףייר ןביוהעגנָא טָאה ,טייקיטעט רעשיט

 ַא ןיא ךיז ןענעדרָאנייא ןוא ?עקצַאמָאלט , ןופ ןצנַאנ ןיא ךיז ןסיירּפָא

 סָאוי דנַאטשמוא רעד ןעמוקענוצ ךָאנ זיא וצרעד .לַאקָאל ןרעדנוזַאב

 -עסיוועג א ןיא םיא זיא סע ןוא ןסקאוועצ ךיז זיא טאקידניס רעד

 ןיק טשינ ."עקצַאמָאלט , ןופ לַאקָאל ןיא גנע ךיוא ןרָאװעג סָאמ

 סָאװ טייקטציירעג עשיטילָאּפ יד טליּפשענ ךיוא טָאה לָאר עניילק

 ןשינעעשעג עקיטכיוו ייר רעצנַאנ ַא טימ תוכייש ןיא ןפַאשענ ךיז טָאה

 -סינויצ עכנַאמ .רעדנעל ערעדנַא ןיא יוװ ,ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןיא

 עכיוועג ןייז ?בוס טנעקענ טשינ ןבָאה רעוט ןוא ןטסיצילבוּפ עשיט

 יד ןיא ןעמונעגנָא טָאה "עקצַאמָאלט , עכלעוו ,סעיצולָאזער עשיטילָאּפ

 ייז ןענעז סָאװ סעיצולָאזער ,ןעננולמַאזרַאפ עריא ףיוא ןרָאי עטצעל

 -- טחנעטעג ייז ןבָאה -- טַאקידניס ןיא .ץרַאה םוצ ןעוועגנ טשינ

 -נוטכיר עשיטילָאּפ ערעדנַא ןופ ןשטנעמ טימ ןעמַאזוצ ןציז ןעמ זומ

 -ַאנרָא עלענַאיסעּפָארּפ ַא זיא סע ?ייוו ,ןעמַאזוצ ןציז ןעמ ןעק ,ןעג

 .רעווש טרעוו סָאד ביוא ,טשינ ןעמ זומ "עקצַאמָאלט , ףיוא .עיצַאזינ
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 |עזאר .י רע ב

 ךיז ןליײטּפָא ןגעוו קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןביױהעגסױרַא רעבירעד זיא סע

 --- סנטשרע .ןעגנַאגרעד טשינ וצרעד רעבָא זיא סע ,"עקצַאמָאלט , ןופ

 ןרעדנוזּפָא ןגעק ןעוועג זיא טָאקידניס ןופ רעדילגטימ בור רעד לייוו

 -עג ךיוא זיא ךיז ןרירַאּפעס ןגעק ןטנעמוגרַא ערעדנַא עלַא ץוח ַא .ךיז

 א זַא -- לָאר עקידנרידיצעד ַא טליּפשעג טָאה רעד ןוא -- רעד ןעוו

 -נוא ?עקצַאמָאלט , טעװ ,ףליה רעלעיצנַאניפ ןייז ןִא ,טַאקידניס םעד

 -ייק .טנַאה ןייק ןניילוצ טלָאװענ טשינ רענייק טָאה וצרעד .ןייגרעט

 ךיז טָאה סע .וצרעד ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ טָאה רענייק !טשינ רענ

 -עגרעבירַא ךיז טָאה ?עקצַאמָאלט , סָאװ ,טימרעד טקידנעעג זיולב |
 .הריד רעיינ א ףיוא ןניוצ

 -רעדיוו יד .ןטלַאהעגסױא סיזירק ןקיזָאד םעד טָאה "עקצַאמָאלט,

 -עלַא טשינ טָאה החּפשמ יד ,ןרָאװעג טכַאװשענּפָא טשינ ןענעז ןדנַאנַא

 ןטלַאהעננייא ןיא זיוה ןופ טײקצנַאג יד רעבָא ,םולשב טבעלעג לָאמ

 | .ןרָאװעג

 -ַאלט , ןופ עטכישעג רעד ןיא טָאה טָאקידניס-ןטסילַאנרושז רעד

 -ידיי םענופ עיצַאזינַאגרָא סלַא .טרָא ןעעזעננָא ןַא ןעמונרַאפ "עקצַאמ

 עסיורג רָאג ַא טליּפשענּפָא טַאקידניס רעד טָאה שטנעמ-סגנוטייצ ןש

 -עב רַאפ ףמַאק ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג רָאנ טשינ טָאה רע .לָאר
 ַא ןופ דוסי רעד ךָאד זיא סָאװ ,ןעגנוננידַאב-ןיול ןוא טעברַא ערעס

 -ַארָאמ םעד ןבייה ןיא --- ךיוא רָאנ ,עיצַאזינַאנרָא רעלענָאיסעּפָארּפ
 .שטנעמ-סננוטייצ א ןופ טרעוו ןוא ןעזנָא ןשיל

 עשיטיִלָאּפ ַא ןליּפש ֹוצ ןעמוקענסיוא ךיוא זיא טָאקידניס םעד

 -עייז רַאפ ןליױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ ?גנַארעג ןרעווש םעניא לָאר

 ןרָאא עטצעל יד ןיא טכער-רענריב ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנָאקע ער

 -יב יִד ןופ טייצ רעד ןיא ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןרַאפ

 ןקידנשרעה םעד דצמ ןסָאמ עשידיי יד ןופ ןעננוגלָאפרַאפ עטסרעט

 ינַאנרֶא עלענָאיסעּפָארּפ סלַא .ןלױּפ ןיא םישזער ןשיטסישַאפ בלַאה

 -עֶנ טשינ קיטיִלַאּפ טימ ךעלטנגייא טאקידניס רעד ךיז טָאה עיצַאז

 ןרָאװעג טריפעג רעבירעד זיא טעברַא עשיטילָאּפ יד .ןעמענרַאפ טרָאט
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 -קעריד רעד רעטנוא רעבָא לַאנעלמוא ,םערָאפ דעטריקסַאמרַאפ ַא ןיא

 .טַאקידניפ-ןטסילַאנרושז ןופ ננוטלַאװרַאפ רעד ןופ גנוריפנָא רעט

 עלץיצעּפס טָאקידניס רעד טנידרַאפ םעלַא םעד בילוצ עקַאט

 עטכישעג ןייז ךייש סָאװ טייקכעלריפסיוא ןוא טייקמַאזקרעמפיוא

 .טייקיטעט ןוא
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 ןיא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאו ןופ עיצקעס עשידיי יד

 -ינַאנרֶא ןַא לעמרָאּפ ןעוועג זיא ןוא 1927 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 רעכלעוו ,טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאו ןופ לייט רעלענָאיצַאז

 עשידיי יד זיא שיטקַאפ .רָאי ןקיזָאד םעניא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 -ינַאגרָא יד -- עיצַאזינַאנרֶא עקידנעטשטסבלעז ַא ןעוועג עיצקעס

 .עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי יד ןופ עיצַאז

 ,גנורינער רעְׁשיִליוּפ רעד ןופ רעימערּפ רעקיטלָאמעד רעד ןעוו

 זיא ,לעטרַאב שזעימישזַאק ,םוקינכעטילָאּפ רעגרעבמעל ןופ רָאסעּפָארּפ

 עסערּפ רעד ןיא ןשינעטלעהרַאפ יד ןרימרָאנ וצ ךעלטכער ןטערטענוצ

 ףיצ ַא רַאפ טלעטשענ ךיז רע טָאה ,ךַאפ-ןטסילַאנרושז ןיא ,ןליוּפ ןיא

 ןופ דישרעטנוא ןָא ןטסילַאנרושז עלַא ךַאד ןייא רעטנוא ןעננערב וצ

 ןיא סָאד .טייקירעהענוצ רעלַאנָאיצַאנ ןוא גנוגייצרעביא ןוא גנוטכיר

 טָאה רע עכלעוו ,תועינמ ןוא ןטייקירעווש ךס ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 .ןעוועג רבונ ,ןעמַאנסיוא טימ ,ףוס 5כ ףוס

 יד .הכולמ ַא ןופ ןבעל םעניא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא זיא עסערּפ

 -עיוהענמוא ןַא טָאה ןבעל ןכעלטנפע ןיא סיוא טריפ יז סָאװ עיצקנופ

 ,ננוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ גנוטלאטשענ רעד רַאפ גנוטיידַאב ער

 ןופ רעגריב ןופ גנואיצרעד רעשהכולמ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד רַאפ

 םעניא רָאטקַאפ רעשילַארָאמ-ךעלטּפאשלעזעג רעסיורנ ַא זיא ןוא דנַאל

 .דנַאל םענעבעגעגנ ןופ ןבעל

 -רֶא וצ ןטערטענוצ זיא רע ןוא ןענַאטשרַאפ סָאד טָאה לעטרַאב

 -ענ ךיז רע טָאה טנָאזעג יװ .ןלױּפ ןיא קיטסילַאנרושז יד ןריזינַאג
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 סָאװ עיצַאזינַאגרָא עכעלטייהנייא ןייא ןבָאה וצ ?יצ ַא רַאפ טלעטש

 עלַא יװ ,ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ,עכעלטפַאשלעזענ עֶלַא ןעמענמורַא לָאז

 דינַאגרָא עלענָאיסעפָארּפ ַא -- ןליוּפ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ רעקלעפ

 רעד ףיוא ןייטש לֵאֹז סָאװ ,גנוריפנָא רעכעלטייהנייא ןַא טימ עיצַאז

 ןסערעטניא עשילַארָאמ-ךעלטּפַאשלעזעג ןוא עשימָאנָאקע יד ןופ ךַאװ

 -ַאנרושז םַאנסיוא ןָא עלַא ןריטנעזערּפער ןוא דנַאטש-ןטסילַאנרושז ןופ

 -ַאגרָא-ריפסױא עריא עלַא ןוא גנוריגער רעד יבגל ,ץוח יּפלכ ןטסיל

 עשהכולמ :קיגוצסיורג טכַארטרַאפ ןעוועג זיא רענייז ןַאלּפ רעד .ןענ

 -ןטסילַאנרושז ַא -- ךיוא ךעלסילשנייא סעיגעליווירּפ ןוא טכער ,ץוש

 -כיוו רעייז ערעדנַא ייר רעצנַאנ ַא טימ ןעוועג זיא סָאד יו רעמַאק

 עטסקיטכיוו סָאד .וו"אא ,ןיצידעמ ,רוטַאקָאװדַא :סעיסעפָארּפ עקיט

 -עד ַא :ןינע םעד וצ רענייז גנַאנוצ רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןעוועג זיא

 זיילב טשינ טקיטכיזקירַאב טָאה סָאװ ,רעלַארעביל ַא ,רעשיטַארקַאמ

 טונ םעד ךיוא עקַאט רָאנ ,דנַאטשךןטסילַאנרושז ןופ סערעטניא םעד

 .אפונ הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ סערעטניא םענענַאטשרַאפ

 -ןטסילַאנרושז רעד ןופ יוב רעד אקווד זַא ,טסווועג טָאה לעטרַאב

 ןכָארּפשעגסױא ןייק ןגָארט טשינ ןָאק ,רוטקורטס ריא ,עיצַאזינַאנרַא

 -רעד טריפרעד טלָאװ סָאד זַא ,רעטקַארַאכ ןשיליוּפ ןייר ,ןלַאנָאיצַאנ

 עיצַאזינַאנרַא ַאזַא ןיא ןטלָאװ ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד זַא ,וצ

 םעינעליווירּפ ענעדישרַאּפ ןופ זיירּפ ןרַאפ וליפא ןעוו ןעננַאגענ טשינ

 -רָא-ןטסילַאנרושז ייר עצנַאג ַא ןענַאטשטנַא טלָאװ סע זַא ;טכער ןוא

 זַא טימ ,ןמיס ןלַאנָאיצַאנ רעדנַא ןַא טימ -- עדעי ןוא סעיצַאזינַאג

 לעטרַאב טָאה עקַאט סָאד .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ ןכָארּפשעגסיױא

 סָאװ םערָאפ ַא ןפַאשענ רע טָאה ןטייהרעדנימ יד רַאפ .טלָאוװעג טשינ
 ענעסיברַאפ יד וצ ןוא רַאבמעננָא ןוא ךעלגערטרעד ייז רַאפ ןייז לָאז
 רעדָא :רָאלק ןוא ּפילק טנָאזעג רע טָאה רענַאל ןשילוּפ ןופ ןטסיניװַאש

 ,ןעמַאזוצ ןטייהרעדנימ עֶלַא טימ עיצַאזינַאגרָא עכעלטייהנייא ןייא
 | .טשינרָאנ רעדָא

 רעד וצ ןטערטוצוצ ןטייהרעדנימ יד רַאֿפ ךעלנעמ ןכַאמ וצ ידכ--|

 ןופ יוב רעד זַא ,טריפענכרוד רע טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעטריטקעיארּפ
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 |ע ז ָא ר -.י' ר ע ב

 עיצַאזינאגרָא-ןָאיַאר א רעדָא ,רעשיטָאטש-לַאנָאינער ַא ןייז לָאז ריא
 ַא ןוא רָאפנעמַאזוצדדנַאל ַא טימ ןוא ןעגנוטלַאװרַאפ ערעדנוזַאב טימ
 ןוא עשיטָאטש יד .דנאל ןצנַאג ןרַאפ ,שַארב גנוטלַאװרַאפ-טּפיױה
 -ענסיוא ןופ םתוח םעד ןגָארט טשינ ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא עלענַאיגער
 ?רעשילױּפ , טשינ :ןעמָאנ רעד -- לשמל ,טייקשילױּפ רענעכָארּפש
 -- רָאנ ,גרעבמעל יצ ,ענליוו ,עשרַאװ ןיא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז

 רעד .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז (רענרעבמעל ,רענליוו) "רעוועשרַאו,

 -רַאפ-ןטסילַאנרושז רעשילױּפ, טשינ :ןייז לָאז ןעמָאנ רעלַארטנעצ

 ."קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ דנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז , רָאנ ,"דנַאב
 -ןטסילַאנרושז ענָאיַאר ןוא עשיטָאטש ,ערעדנוזַאב יד ךייש סָאװ

 -קעס עלַאנָאיצַאנ ןופ דוסי ןפיוא טיובעג ןייז ייז ןלָאז ,סעיצַאזינַאנרָא

 זיא םורַא ױזַא ,טכער עמַאנָאטיױא טימ ,ןטייהרעדנימ יד רַאפ סעיצ
 טשינ רעבָא םיא ןיא ךָאד .ןַאלּפ ןייז ןריזילַאער וצ ןעגנולעג ןעלטרַאב

 םייב ןוא םיאנת םוש ןייק רעטנוא ,זיירּפ םוש ןייק רַאפ ,ןעגנולעג

 יד ךיוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןעיצוצניירַא ,ןליוו ןטסערג ןוא ןטסעב

 עלַא ,רעניארקוא יד .עיצילַאגחרזמ ןופ טייהרעדנימ עשיניארקוא
 -עג ןבָאה עכלעוו ,ננוטכיר רעשיטילָאּפ ןופ םַאנסיוא ןֶא רעניארקוא

 -- סנטסקינייו ןוא טייקיגנעהּפָאמוא רעטולָאסבַא רַאפ ףמַאק ַא טריפ

 -עג טשינ ןבָאה ,עיצילאנ-חרזמ ןופ עימָאנָאטױא רעשיטילַאּפ רַאפ

 רעד ןיא טשינ וליפא ,שיט ןייא ייב ןקַאילַאּפ יד טימ ןציז טלָאװ

 -ןטסילַאנרושז רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא חרירב תילב .קיטסילַאנרושז

 0 .רעניארקוא יד ןָא נרעבמעל ןיא טָאקידניס

 רענליוו יד .ענליוו :םַאנסיוא רעשידיי ןייא ןעוועג ךיוא זיא סע

 ריוא סעיצַאמיטינעל טגנַאלרַאפ ךיז רַאפ ןבָאה ןטסילַאנרושז עשידיי

 -רֶא רענליוו רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא סָאד .ןטסקעט עשידיי טימ

 :ַאב בור ןיא -- טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רענליוו רעד .עיצַאזינַאג

 --ַאּפ עשיטימעסיטנַאדלַאנָאיצַאנ שיטסיניוװָאש) סעקעדנע ךרוד טשרעה

 -רושז עשידיי יד ןוא ןייננייא טלָאװעג טשינ ףיורעד רעבָא טָאה (ייט

 סָאװ ,םַאנסיױא םעד טעדליבעג רעבירעד ןבָאה ענליוו ןיא ןטסילַאנ
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 18 עק צַא ט ַא ל ט

 ןטַאקידניס ערעדנַא יד ןיא .טרעהעג טשינ טַאקידניס םוצ ןבָאה ייז

 .ןרָאװעג טלעטשענקעװַא טשינ ןצנאנניא ענַארפ עקיזָאד יד זיא

 רעיײז ןיא םָאנָאטיױא ןעוועג -- טגָאזעג יו --- ןענעז סעיצקעס יד

 /-רַאפ עניימעגלא ענענייא ריא טָאהעג טָאה עיצקעס עדעי .טייקיטעט

 ןופ רעייטשרָאפ ןרָאװעג טריגעלעד ןענעז סע רעכלעוו וצ ,גנולמַאז

 ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד וצ .גנוטלַאװרַאפ רעשיטָאטש רעד

 ערעייז טקישענ סעיצקעס יד ןבָאה עיצַאזינאנרָא רעשיטָאטש רעד

 עיצקעס ַא ליפיוו רעדילנטימ לָאצ רעד ןופ קיגנעהּפָא) רעייטשרָאפ

 טקישעג ךיױא ןבָאה סעיצקעס יד .טכער-םיטש טימ (טלייצעג טָאה

 ןענעז סָאװ ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל יד ףיוא ןטַאנעלעד ענענייא ערעייז

 רעדילגטימ עטלייוועג ערעייז טַאהעג ןוא רָאי ייווצ עדעי ןעמוקעגרָאפ

 ןיא ינו ,דנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפױה רעד ןיא

 .טכירעג-ןטסילַאנרושז

 "ידניס עֶלַא רַאפ עכעלטייהנייא ןַא ןעוועג זיא עיצַאמיטינעל יד

 -רָאפ ןכרוד ןבירשענרעטנוא ןעוועג זיא ןוא ןטסילַאנרושז עטריזילַאק

 רעד ןופ רעציזרָאפ ןכרוד ךיוא יו ,טַאקידניס ןשיטָאטש ןופ רעציז

 .גנוטלַאװרַאפ-עיצקעס

 -סיא ןוא ןעמענוצנא טכער סָאד טָאהעג טָאה עיצקעס עדעי

 -עד ןדלעמ םעד ןגנעוו טפרַאדעג זיולב טָאה ןעמ ,רעדילנטימ ןסילש

 -עט עלענָאיסעּפָארּפ יד ךיוא .טַאקידניס ןשיטָאטש ןופ גנוטלַאוװראפ

 -טסבלעז ןרָאװעג טריפעג סעיצקעס ערעדנוזַאב יד ךרוד זיא טייקיט

 -רֶא רעניײמענלַא רעד ןופ ננוטייל רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ןוא קידנעטש

 .עיצַאזינַאנ

 -עוסיוא שיטקַאפ ןעוועג סעיצקעפ עשידיי יד ןענעז םורַא ױזַא

 6 ןַא טימ ,סעיצַאזינַאגרָאןטסילַאנושז ע ש י ד יי ןכָארּפש
 יד -- ןבעל ןכעלטנפע ןשידיי ןיא .ננוריפ-סטפעשעגנ ןוא עסַאק רענעג

 -ערּפ רעשידיי רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער עכעלסילשסיוא ןוא עקיצנייא

 ןטערטרַאפ סעיצקעס יד ןענעז ,טכַאמ רעד רַאפ ,ץוח יּפלכ תעב ,עס

 -רַאפ-טַאקידניס רעשיטָאטש רעד ךרוד ןרָאװעג טריטנעזערּפער ןֹוא
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 |ע זָאר .י ר ע ב

 -ידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאװ ןופ עיצקעס עשידיי יד .גנוטלַאװ

 ץריא ןוא ָארויב ןנייא ריא ,לַאקָאל םענענייא ריא טָאהעג טָאה טַאק

 טימ ןעמטזוצ ןעוועג זיא יז ,לּפמעטש םענענייא ןוא עטמַאַאב ענעגײא
 ךיוא ןוא ןעוועג ,החּפשמ-רעביירש רעשידיי רעװעשרַאװ רעצנַאג רעד

 .?עקצַאמָאלט , ןופ לייט א --- ןבילבעגנ רעטייוו

108 



21 

 טָאה טַאקידניפ-ןטסילַאנרושז רעוװעשרַאװ ןופ עיצקעס עשידיי יד

 -ענמורַא טָאה ןוא רעדילנטימ קיצפופ ןוא טרעדנוה ךרעב טלייצעג

 -ידיי רעכעלגעט רעד ןיא טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז סָאװ עֶלַא ןעמונ

 רעדילנטימ עיינ ןעמונעגפיוא רעטעּפש טָאה עיצקעס יד .עסערּפ רעש

 -ענ שיטַאמָאטױא רעבָא ןענעז ייז ,?עקצַאמָאלט , ןופ קיגנעװּפָאמוא

 עלענָאיסעּפָארּפ ןייר ַא יו ."עקצַאמָאלט , ןופ רעדילנטימ ךיוא ןרָאװ
 טיט ןבָאה סָאו עכלעזא ךיוא טרעהעג ריא וצ ןבָאה ,עיצַאזינַאורָא

 זיולב תוכייש ַא טאהעג ,ןוט וצ סָאװ קינייו טאהעג יירעביירש םצע

 ןופ םינמיס-םומינימ עקיטיונ יד ןָא ,טסניד-עסערּפ רעכעלגעט רעד וצ

 זןעמענפיוא רַאפ ןימַאלונער ןטימ םכסח ןיא ?עקצַאמָאלט , ֹוצ תוכייש

 -ערּפ רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה ןרָאי ייר ַא ןופ ךשמ ןיא .רטדילגטימ

 רעדנא ןַא ןופ רָאנ ןשטנעמ-סננוטייצ עשידיי ּפיט ַא טלקיװטנַא עס

 ןעזסיוא רעד ךיז טָאה ןרָאי ייר א ןופ ךשמ ןיא .טלָאמעד זיב יו ןימ

 -עיצַאמרַאפניא סָאד ןטיבעג קידנטיידַאב עסערּפ רעשידיי רעד ןופ

 -עדישרַאפ ןופ קינָארכ -- תועידי .טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה טפניד

 -טנגייא -- ןבעל ןכעלטנפע ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ ןופ ןוא ןימ םענ

 ןעעזעגנָא ןא ןעמונרַאפ ןבָאה ,עסערּפ ףירנַאב ןופ דוסי רעד ,ךעל

 -ידי ףיוא םַאזקרעמפיוא ןרָאװעג רעמ סָאװ ןענעז ןעגנוטייצ .טרָא

 יו רעקינייו טשינ ,רעקינָארכ עטוג ןכוז ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא תוש

 -אטעילעפ ןוא ןטסיצילבוּפ עטונ טּפַאכעגסױא ןוא טכוזעג טָאה ןעמ

 -רַא-סננוטייצ רעשידיי וצ ןעמ זיא ,קירוצ ןרָאי טימ ,לָאמַא .ןטסינ

 -יטעט רעכעלטפאשלעזענ ןוא רוטַארעטיל רעד ךרוד ןעמוקעג טעצ
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 |ע זָא ר .י ר ע ב

 םצע יד יו ,ָאוינ רעשילַארָאמ ןוא רעכעלטפַאשלעזענ רעד .טייק
 ןעועג ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ סעיצַאקיפילַאװק עשירעביירש

 רעטנַאמרעדנבױא רעד בילוצ עקַאט ןוא ןרָאי עטצעל יד ןיא .עכיוה

 וצ טרעהענפיוא געוו רעקיזָאד רעד טָאה .עסערּפ רעד ןיא ץנעדנעט

 טסניד-עיצַאמרָאפניא ןגעוװו ךיז טלדנַאה סע ביוא .רעקיצנייא רעד ןייז

 -ייווצ ַא טנפעעג ךיוא ךיז טָאה ,ןטעברַא עשינכעט ערעדנַא וליפא ןוא

 -ניירַא ןיהַא טרָאד טָאה רעכלעוו ,עסערּפ רעשידיי רעד וצ געוו רעט
 -ניא רַאפ ,"סעיינ, רַאפ שוח טימ ,ןרעטרָאּפער עטינעגנ גונעג טריפעג

 -כעלטפאשלעזעג טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רַאפרעד רעבָא ,עיצַאמרָאפ

 אווינ רעשילַארָאמ רעד .טַָאהעג טשינ לָאמנייק תוכייש םוש ןייק טייק

 עשירעביירש ךייש סָאו ןוא רעקידעגָאלק גונעג ַא ןטלעז טשינ --

 -פיוא ןטייקיאעפ עטסעדנימ יד ןָא טּפָא ץנַאנ -- סעיצַאקיפילַאװק

 -ידי טכַארבענ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג .הרוש עשיטייל ַא ןביירשוצ

 -ַאב תועידי עטכארבענ יד רַאפ ןנירקעג ,עיצקַאדער רעד ןיא תוע

 -ידניס םוצ .רעביירש ַא ,רערעדנַא ןַא ייז טָאה ןבירשענפיוא ,טלָאצ

 ,"עקצַאמָאלט , וצ לעמרָאפ ךיוא טרעהעג ,טרעהעג עכלעזַא ןבָאה טָאק

 -ניס ןיא טַאהעג טשינ רעדילנטימ ּפיט רעד טָאה רעבָא סולפנייא ןייק
 ןיא טָאה סע ?ייוו ,"עקצַאמָאלט  ףיוא -- טשינ יאדווא ןוא טַאקיד

 -לעזעג-שירַארעטיל רעד ןגיווועגרעביא טייהרעמ רעקידנקירדרעד ַא

 ,טנעמעלע רעכעלטפַאש

 -עשרַאװ ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ גנואיײטשטנַא רעד טניז

 ךיז רַאפ ןעמונענרעביא עיצקעס יד טָאה ,טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעוו

 ןיא רעדילגטימ עריא ןופ ץוש עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא גנוריפ יד ןיילַא

 ןלענָאיסעּפָארּפ םענעגייא ןַא ןפַאשענ ,ןעגנומענרעטנוא-סטעברַא יד

 רעד ןבילברַאפ זיא ןימאלונער רעד .גנולטימרַאפ-סטעברַא ןוא טָאר

 ןבילברַאפ רעטייוו ףיוא ךיוא זיא רע .רעירפ סָאװ רעבלעז רעד ,רעטלַא

 .ץוש ןוא טייקיטעט רעלענָאיסעּפָארּפ רעד רַאפ דוסי רעד

 -ילנטימ יד ןשיווצ ןילּפיצסיד רעד ןנעוו ךיז טלדנַאה סע ביוא

 וצ ןסָאלשעגסיױא רַאפעג יד .עקרַאטש נונענ ַא ןעוועג יז זיא ,רעד

 -עג זיא טימרעד .לָאר עסיורג ַא טליּפשענ טָאה טַאקידניס ןופ ןרעוו
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 ענעדישרַאפ ןוא עיצַאמיטינעל רעד ןופ טסולרַאפ רעד ןדנוברַאפ ןעוו

 עטסיזמוא רַאפ טייקכעלנעמ יד ,לשמל ,יוװ סעיגעליװירּפ עשהכולמ

 -ער רעשילוּפ רעצנאנ רעד רעביא סַאלק עטשרע ןַאב רעד טימ סעזייר

 ךיוא רָאנ ,(ךַאז עקיטכיוו רעייז ַא --- טסילַאנרושז א רַאפ) קילבוּפ
 -עג ןענעז סָאװ ןבולק-ןטסילאנרושז ענעדישרַאפ ןופ גנוקיטייזַאב יד

 ןֵא -- ןלַאפ ךס ַא ןיא ןוא טעברַא רעד ןיא גנורעטכיילרַאפ ַא ןעוו

 -- ףוסל ןוא טעברַא יד ןריפסיוא ןענעק וצ יאנת רעטגנידַאבמוא

 גנוטייצ ַא ןיא טעברַא רעד ןופ ןצנַאנניא ןרעוו טקיטײזַאב סָאד וליפא

 .הנויח רוקמ םעד ןרילרַאפ ןוא

 -יצַאב עלַאינעלַאק ןוא עלַאיַָאל ַא טשרעהעג טָאה ןיימעגנלַא ןוא

 סעיצקנאס ןופ ענַארפ יד ןוא טאקידניס ןופ רעדילגטימ יד ןשיווצ גנוא

 רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא זיא סעיצקנַאס עפרַאש -- ךָאנ וצרעד ןוא

 -סיוא ללכב זיא רענעטלעז ךָאנ ןוא םויה-רדפ ןפיוא ןטלעז ןעוועג טייצ

 ןענעז ראי 13 ןופ ךשמ ןיא .סעיצקנַאס עכלעזַא ןדנעוווצנא ןעמוקעג

 ןעמ טָאה ןלַאפ ייווצ ןיא זיולב ןוא עכעלטע זיולב ןעוועג ןלַאפ עכלעזַא

 ַא רַאפ -- לַאפ ןייא .טַאקידניס ןופ ןסָאלשעגסיױוא רעדילגטימ ייווצ

 רעוועשרַאװ ןופ ?ייטרוא ןַא ףיוא טציטשעג ,ןכערברַאפ לענימירק

 -ערב-קיירטש ןוא ןילּפיצסיד רַאפ -- רעטייווצ ַא ןוא טכירעג-זיירק

 ."טנעמָאמ , גנוטייצ רעוװעשרַאװ רעד ןיא טקילפנָאק ַא תעב יירעכ

 / ןיא טָאקידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאוװ ןופ עיצקעס עשידיי יד

 -ידיי רעד ןיא רוטקנוינָאק רעטונ רעייז ַא ןופ טייצ ַא ןיא ןענַאטשטנַא

 ךס ַא ,שזַאריט ןכיוה ַא טַאהענ ןבָאה ןעננוטייצ יד .עסערּפ רעש

 ןענעז ןטסנידרַאפ יד .טסעפ רעייז ןענַאטשעג ךעלטפעשעג ,ןסנָאנַא

 ןטימ ,טסילאנרושז ַא ןופ טסנידרַאפ-טינשכרוד רעד ,עכיוה ןעוועג

 -עמא קיצכַא-קיצכעז ןעוועג זיא ,עסערּפ-רעטעברַא רעד ןופ םַאנסיוא

 -ךַאפ רעסיורג סרעדנוזַאב ַא ןלױּפ רַאפ --- ךָאו ַא רַאלָאד רענַאקיר

 .רעמ ליפ טנידרַאפ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעוועג וליפא ןענעז סע .טסניד
 -ַאנרושז ןופ עיצקעס עשידיי יד טָאה עקַאט טייצ רעקיזָאד רעֶּד ןיא

 -קיירטש ַא -- טלעג עמוס עשפיה א טלמַאזענפיוא טַאקידניס-ןטסיל
 -עּפש זיא רעכלעוו ,רַאלָאד רענַאקירעמַא טנזיוט ןעצ בורק ןופ דנָאפ
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 -קנוינאק עטונ יד .ןרָאװעג ןעננולשרַאפ ,ןרָאי ערענָאמ יד ןיא ,רעט

 ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ זיא ,יטירעּפסָארּפ ןופ טייצ יד ,ןרָאי-רוט

 טָאה 1929 ןיא עזרעב-טלעוו רעד ףיוא ךַארק רעד .ייברַאפ ,1931 ןיא

 טכיירגרעד רעטעּפש רָאי ייווצ טימ ןוא ןלוּפ ןטימעגסיוא טשינ ךיוא

 -סיזקע עריא טקנעװשעגרעטנוא ןוא עסערּפ רעשידיי רעד וצ ךיוא

 -עּפש ןוא "טנעמָאמ , ןיא קיירטש רעקיכָאװ-טכַא ןַא .ןעלצרַאוװ-ץנעט

 "טנייה , ןיא קיירטש רעקיכָאװ-ןעצ רעדָא טכַא אזַא -- ?סיבַא רעט

 עכלעוו ןופ ,טַאקידניס ןופ ןוורעזער יד ןעגנולשרַאפ קידנעטשלופ טָאה

 יד ,עציטש-קיירטש עכעלטנכעוו טלָאצעג עקידנקיירטש יד טָאה ןעמ

 זיא סָאװ טלעג עמוס עסיורג ַא םעד ץוח ַא ןעננולשרַאפ ןבָאה ןקיירטש |

 "םיוא זיא רעכלעוו רעייטש ןקיטנעצָארּפ-ןעצ םעד ןופ ןסָאלּפענניירַא

 ךָאנ זיא סָאד רעבָא .דילנטימ ןקידנטעברַא ןדעי ייב ןרָאװעג טנַאמעג

 ןקיירטש עקיזָאד יד ןופ ןגלָאפ עלַאטַאפ יד .עטסגרע סָאד ןעוועג טשינ

 ןעמוקעג טשרע ןענעז -- רוטקנוינֲאק רעטכעלש ַא תעב ןקיירטש ---

 רעד יו "טנעמָאמ רעד .לענָאיצַאזינַאנרָא יו ?עירעטַאמ ייס רעטעּפש

 -עג ןענעז סָאד ןוא) ןעגנומענרעטנוא עטַאװירּפ ןופ ןענעז "טנייה,

 ןַא טימ עשרַאװ ןיא ןעגנומענרעטנוא-ננוטייצ עשידיי עטסערג יד ןעוו

 ןיא רעטעברַאטימ קיסיירד רעכעה ןופ לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ןקיטרָא

 רעדעי ןיא טעברַאטימ עשיטסילַאנרושז עשידנעלסיוא ץוח ַא רעדעי

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ (ןעננוטייצ ייווצ עקיזָאד יד ןופ רענייא

 יד ,רעקורד ןוא רעצעז ,ןטסילַאנרושז :רעטעברַא יד .ןוויטַארעּפָאָאק

 גנוריפ יד ןעמונעגנרעביא ןייֵלַא ןבָאה רעטעברַאטימ-עיצַארטסינימדַא

 רעטייוו סָאװ זַא ,ןעוועג זיא טָאטלוזער רעד .ןעגנומענרעטנוא יד ןופ

 -ַאב עכעלרעניא יד יװ ,ןעניול יד רענרע .רענרע ץלַא ןרָאװעג זיא

 ןעגנואיצַאב יד יו ,םיפתוש יד ןשיװצ ,ןיילַא ךיז ןשיוװצ ןעגנואיצ

 ייווצ .סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ ערעייז ןוא רעדילגטימ יד ןשיווצ

 ןענעז ייז וצ .רעירפ ןופ ןעוועג ןיוש ןענעז ןעננוטייצ עוויטַארעּפָאָאק

 עשידיי רעװעשרַאװ עלַא ןענעז רעטעּפש ןוא ייווצ ךָאנ ןעמוקענוצ

 רעקיזָאד רעד .ןוויטַארעּפָאָאק ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוװראפ ןעגנוטייצ

 -טיס ךס ַא ףיוא גנוקריוו עקידנריזילַארָאמעד ַא טָאהעג טָאה טקַאפ
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 סולפנייא ןטכעלש ַא ,סולפנייא ןַא טַאהעג ןוא טַאקידניס ןופ רעדילג

 יד .ןצנַאטסניא עלענַאיסעּפָארּפ יד ןופ טייקיטעט רעצנַאג רעד ףיוא

 .רערעווש ץלַא ןרָאװעג רעטייוו סָאװ זיא טייקיטעט עלענָאיסעּפָארּפ

 -עג זיא סע ,ןגיטשעג זיא ןעגנומענרעטנוא יד ןיא ןטקילפנָאק לָאצ יד

 -יפנֶא יד .רעדילגטימ דצמ ךורב-ןילּפיצסיד ןופ ןלַאפ לָאצ יד ןניטש

 ןטייקירעװש עסיורג טימ ןגעװטסעדנופ טָאה טַאקידניס ןופ גנור

 -עגנייא ןוא עיצַאזינַאנרָא רעד ןופ טיײקצנַאג יד ןטלַאהעגנייא ךָאד

 םוש ןייק סָאװ ןָא ,ןילּפיצסיד יד ,ןסיורנ ןוא ןצנַאנ ןיא ,ךיוא ןטלַאה

 | .ןריטסיזקע וצ דנַאטשמיא טשינ זיא עיצַאזינַאנרָא
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 ךיז טָאה ,עיצַאזינַאנרַא עלענַאיסעפָארּפ ַא יו ,טאקידניס רעד

 סָאד .ןעמונרַאפ טשינ ּפיצנירּפ ןיא טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןייק טימ

 יו ןטַאקידניס יד ןכלעוו טיול ,טוטאטס ןטימ םכסח ןיא ןעוועג זיא

 סָאד .ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז דנַאברַאּפױטסילאנרושז רעצנַאנ רעד

 יד ןופ רעדילנטימ יד ןופ גנולעטשנייא רעד ןכָארּפשטנַא ךיוא טָאה

 -עננייא סעיצקעס ערעדנוזַאב יד טימ סעיצַאזינַאנרָא-ןטסילאנרושז

 .ןסָאלש

 ןקיזָאד םעד ייב גנערטש ןטלַאהעג ךיז טָאה עיצקעפ עשידיי יד |

 ןשיטיִלָאּפ ןופ ןרָאי "עסייה , יד ןיא רַאפרעד עקַאט זיא ןוא ּפיצנירּפ

 ,טרָאד סָאװ םַאנפיוא רעד ןעוועג "עקצַאמָאלט , ףיוא רעדיוו-רעדיק

 -לֵא ערעדנוזַאב עריא ףיוא ,טאקידניס ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןיא

 םוׂש ןייק ןפַאשעג טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ,ןעגנולמַאזרַאפ עניימעג

 ,ןטקנוּפ-ןערב עשיטילָאּפ

 ןופ עיצקעס עשידיי יד ןעוו ,דָאירעּפ רעסיוועג ַא רעבָא ןעוועג

 -ַאגנַא ךיז ןוא קיטילָאּפ טימ ןעמונרַאפ וויטקַא ךיז טָאה טָאקידניס

 -ןויטקַא עשיטילָאּפ עקיזָאד יד .ןעגנוטערטסױרַא עשיטילָאּפ ןיא טרישז

 טקינייארַאֿפ ייז רָאנ ,רעדילנטימ יד טלייטעג טשינ רעבָא טָאה טייק

 ןייא וצ ,שיט ןעמַאזניימעג ןייא וצ טריפעננעמאזוצ ךָאנ רעגנע ןוא

 -יטנַא ןטסרעטיב ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .טעברַא רעמַאזניימענ

 רעשידיי רעד ןגעק עצעה רעטסרעטצניפ רעד ןופ ןרָאי יד .םזיטימעס

 -ענ טָאה ןרָאטקַאפ עריא עלַא טימ גנוריגער יד ןעוו ,גנורעקלעפַאב

 -ימָאנָאקע ןופ עינאּפמאק עשיטַאמַארנָארּפ ַא ,עקיסעמנַאלּפ ַא טריפ
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 5 * טי א 7
 1 2 ע 6 5 ר 3 יא + 3

 ננורינימירקסיד ןוא גנוגלָאפרַאט רעשיטילַָאּפ ןופ ,גנוטָארסיױא רעש

 ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןלערוטלוק ,ןכעלטפַאשטריװ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא

 עטסנסַאלעגנסיוא יד ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .ןליױּפ ןיא ןדיי יד ןופ

 ןופ ןסַאג יד ףיוא ןעוו ,טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא סעדער עשידיידיטנא

 -עגנָא ןיא ןלוּפ ץנַאג ןיא --- עקָארק ןוא גרעבמעל ,ענליוו ,עשראוו
 ןופ ענַאל עכעלטכער יד .ןדיי ןנעק םָארנָאּפ רעטנענַאמרעּפ ַא ןעגנַאג

 ןדעי טימ רערעטיב ,רערעווש ןרָאװעג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 ןעמ טָאה טעטש עשיליוּפ יד ןופ ןסָאג יד ףיוא .העש רעדעי טימ ,גָאט

 -ָאכ ַא ןעגנַאנעג זיא סעירַָאלעצנַאק-סגגוריגער יד ןופ ןוא ןגָאלשעג

 -על ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סע .ןלױּפ ןופ סױרַא ,ןדיי :יירשעג לָאר

 -ָאמ עטריזילַאנעל-בלַאה ןוא ןטפעשעג עשידיי ןנעק ןטעקיּפ עטריזילַאג

 ,לצעיװָאזַאמ קסנימ ,קיטישזפ ןופ טייצ יד ,ןלושכיוה יד ןיא ןעמָארג

 -רַאוו ןופ עיצקעס עשידיי יד טָאה טלָאמעד .וָאכָאטסנעשט ןוא קסירב
 ,קיטילָאּפ וצ ןעמונעג ךיז טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעוועש

 ןױשרַאּפ ַא ,יקסוװָאבַארג דלָאטיװ ןעוועג זיא רעטסינימ-ץיטסוי !

 רעסואימ א סעּפע בילוצ הּפרח טימ ןפָאלטנַא ענליוו ןופ זיא רעכלעו
 -רַאק ןייז טָאה רעכלעוו ,יקסווָאבַארג רעבלעז רעד ,יורפ ַא טימ השעמ

 רע ןכלעוו ףיוא ,סעצָארּפ "רעקטירכ , ןטמירַאב ןטימ ןביוהעגנָא ערעי

 -לעוו יקסווָאבַארג רעבלעז רעד ,רעקידלושַאכ טלַא ןטערטעגסױרַא זיא

 ןוא ןטיזיוו טניילַאב ,ןיוש רעטסינימ-ץיטסוי סלַא ,רעטעּפש טָאה רעכ

 ןקידרעטעּפש ןוא רעטסינימ-ץיטסוי ןשיצַאנ םעד ןליוּפ ןייק ןטעברַאפ

 טָאה ,עקַאט ןקנַארפ ןופ דימלת רעיירטעג ַא .קנַארפ --- ןלױּפ ןופ ןילת

 -עג ןבָאה סָאװ ןטקעיָארּפץעזעג עֶלַא טקיטראפעגסיוא יקסווָאבַארג

 טכער יד ייז ייב ןעמענוצ ,ןדיי יד ןטָארסיױא :ליצ ןקיצנייא ןייא טַאה

 ,יֹוזַא ןסואימרַאפ וצ ייז ןייֵלַא ןבעל סָאד ןוא ןבעל וצ טייקכעלגעמ ןוא

 -ענ ןבָאה ןצעזעג עשידיי-יטנַא .ןלױּפ ןופ ןפיולטנַא ןזומ ןלָאז ייז זַא
 טָאה ,יקסווָאבַארג ,רֹע ןוא ,ןרָאטפינימ -- ןנעלָאק ענייז עלַא ןפַאש

 ,ליומ'ס ןּפָאטשרַאפ ןדיי יד לָאז ןעמ זַא ,רַאפרעד ךיוא טגרָאזעג ןיוש

 ןטימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה סָאד .וליפא ןעיירש ןענעק טשינ ןלָאז ייז

 -ידיי רעד ןופ ?יומ ןפיוא סָאלש ַא ןעננַאהעגפיוא רעטסינימ-ןרעניא
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 |עזַא ר .י ר ע ב

 -ענקעװוַא זיא ךַאו עזייב רעייז ןוא עננערטש ַא .גנורעקלעפַאב רעש

 זַא ,ןטיהעג ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רעיוט ןרַאפ ןרָאװעג טלעטש

 טשינ ךיז לָאז גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ קיטייוו ןוא רעצ רעד
 -בעלטנפע רעד וצ ןייגרעד טשינ ,טלעוו רעיירפ רעד ףיוא ןגירקסיורַא

 -ידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעננייא זיא רוזנעצ עלעיצעפס ַא .טייק

 גָאט ןבָאה ןעגנוטייצ עקיטשרודטולב ,עשיטימעסיטנַא .עסערּפ רעש

 עקיזָאד יד ,ביור ןוא דרָאמ וצ ןפָא ןפורעג ,טצעהעג סיוא גָאט ןייא

 -נימ ןנעוו ,םָארנָאּפ ןדעי ןנעוו ןבירשענ ךעלריפסיוא ןבָאה ןעגנוטייצ

 ךָאנ ?טימ ַא יו סָאד טצונענסיוא ,ןדיי ןנָאלש ןופ לַאפ לצנייא ןטסעד

 ןוא קשח ןבענוצוצ ,ןצייר ןוא ןצעה וצ ,רעטימענ יד ןעשויעצ ֹוצ רעמ

 ,טביולרעד סָאד טָאה רָאזנעצ רעד .םישעמ עקיזָאד יד ןוטוצכָאנ טומ

 ןגעוו לָאז גנוטייצ עשידיי ַא זַא ,וצרעד טזָאלרעד טשינ רעבָא טָאה רע

 -ענָאלשעצ ןופ יירשעג-ייוו רעד זַא ,טזָאלרעד טשינ ,ןביירש ךַאז ַאזַא

 -ַעג טָאה סע .טייקכעלטנפע רעד וצ ןייגרעד לָאז דיי ןטרימָארנָאּפ ,םענ

 -ערּפ יד ךיוא רָאנ ,רוזנעצ עלַאמרָאנ יד רָאנ טשינ ןגרָאװעג ,טקיטש

 רָאנ ,ןעלקיטרַא רָאנ טשינ טריקסיפנַאק טָאה ןעמ .רוזנעצ עוויטנעוו

 -ֹּפִא ערעדנוזַאב טריקסיפנָאק טָאה ןעמ .קינָארכ רעד ןופ ןציטָאנ ךיוא

 רעייז ףיוא טריטקיד ןוא רעטרעוו ענלצנייא וליפא ןוא תורוש ,ןצַאז

 .ןקירדסיוא ערעדנוזַאב וליפא ןוא תורוש ןוא ןצַאזּפָא ערעדנַא טרָא

 "רעד ןעננוטייצ עשידיי ןענעז ,ןדיי ןנעק טייצ רערעטצניפ רענעי ןיא

 יד ןופ רוּפש ןוא ןמיס ןדעי ןופ ןשַאװענסױא שימעכ טעמב ןעניש

 ןרערט עשידיי ,טולב שידיי ןסָאגעג ךיז טָאה סע .תוחיצר ענעוטענּפָא

 -עג טשינ, לָאמ טפֶא םעלַא םעד ןגעו טָאה עסערּפ עשידיי יד ןוא

 .רוזנעצ רעד ןעקנַאדרַאפ וצ ןעווענ זיא סָאד .ןופרעד "טסווו

 רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד טָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא

 ,טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאװ ןופ עיצקעס עשידיי יד ,עסערּפ

 --עיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ ןייר ַא זיולב ןביילברַאפ טנעקעג טשינ

 -רֵא יד ןופ ןעמַאר עגנערטש יד ןיא ןטלַאה טנעקעג טשינ ךיז טָאה יז

 עשיטילַאּפ טימ ןעמענרַאפ ךיז טזומעג .,ןטפירשרָאפ עלענָאיצַאזינַאג

116: 



 18 עק צַאמ ַא 5 ט

 ,רעקינייו טשינ טכער-עסערּפ ענענייא עריא ןופ ץוש ןיא --- םינינע

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטנָאלּפענ רעד ןופ ץוש ןיא יו

 -ידיי יד ,ןוט טנעקעג טשינ סָאד יז טָאה ןפוא ןלאגעל ַא ףיוא

 -פעג ןענעז ,ןרָאװעג ןסָאלשעג טכַאמ רעד ךרוד טלָאװ עיצקעס עש

 יד ,ןפוא ןלַאנעלמוא ןַא ףיוא ,ױזַא יו ןעלטימ ןוא ןגעוו ןרָאװעג ןענ

 -קעט רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ייב .ןריפ וצ טעברַא עקיזָאד

 -נענַאמרעּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשענ זיא טָאקידניס-ןטסילַאנרושז ןֹופ עיצ

 -רָאפ ןטערטרַאפ ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טַאר רעשיטילָאּפ רעט

 -נוטייצ-גָאט עשידיי רעװעשרַאװ יד ןופ עיצקַאדער רעדעי ןופ רעייטש

 -ַאטשַאב טַאר דעקיזָאד רעד זיא גנוטלַאװרַאפ רעד טימ ןעמַאזוצ .ןעג

 .ּפ ,שטיווָאניליכ .ב ,ןַאמלעדניא השמ :ןשטנעמ עקידנגלָאפ ןופ ןענ

 דרַאנרעב (טייצ רענעי ייב טַאקידניס ןופ םוידיזערּפ סָאד) ,ץרַאװש

 ןאטאנ ,רעקנילפ דוד ,סעזָאמ .מ ,ןאהאק רַאזַאל ,רענפעש .ב ,רעגניז

 -טָאנ .רד ,יקצולירּפ חנ ,ןייטשלעקניפ םייח ,ווָאקרוט קרַאמ ,עבלאווש

 -טייצ ןנחלא ;טַאקידניס ןופ ןרַאטערקעפ יד -- ךיוא יװ ,ץעלק .ש ,ביל

 "רַאפ ןעוועג ןענעז טַאר ןקיזָאד ןופ .ןעגנוציז יד .ןעזָאר .י רעב ןוא ןיל

 -לַאװרַאפ יד ןעוו ,לַאפ וצ לַאפ ןופ ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןוא עכעליורט

 ןיא .גנוציז ַאזַא ןפור וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טָאה טַאקידניס ןופ גנוט

 רעבָא רקיעב ,ןלױוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ םינינע עשיטילָאּפ עקיטכיוו

 "ידיי רעד טימ תוכייש עטקעריד א טאהעג ןבָאה סָאװ םינינע ןיא ---

 טאר רעקיזָאד רעד טנעלפ ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד טימ ,עסערּפ רעש

 ײנַאגרָא ,םַאזניימעג ױזַא יו ןסולשַאב ןעמעננָא ןוא ןעמוקפיונוצ ךיז

 ייב ןצנעוװרעטניא :ךס א ןעוועג ןענעז םינינע ןוא ,ןרינַאער וצ טריז

 רעלעיצעּפס רעד ןנעק ,עסערּפ עשידיי יד ןרינַאקיש ןנעק טכַאמ רעד

 -ָאנ ,ןעלקיטרַא ןופ ןעגנוריקסיפנָאק עקידרדסכ ןנעק ,ריא יבנל רוזנעצ

 -רַאפ רעדָא טסערַא טימ ןעָארד ןגעק ,ןעגנוטייצ עצנַאנ ןופ ןוא ןציט

 .עזערעכדזוטרַאק ןיא ןיירַא רענַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיליוּפ ןיא גנוקיש

 טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד סָאװ ,םָארנָאּפ ןטנענַאמרעּפ םעד

 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טבעלענרעביא

 -עג טשינ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמ טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ
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 -עכייצַאב דנַאטשוצ םעד טזומענ ןוא ןעמָאנ ןתמא ןטימ ןפורנָא טנעק

 טָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא .?טַאקילעד, רעייז ןענ

 םעד וצ .המודכו "ןעורמוא, ,,ןסעצסקע עשידיי-יטנַא, :ןסייהעג רע

 -יׂשזּפ םוצ ןעמוקעג רעבָא זיא סע זַא .טניווועגוצ ןעוועג ןיוש ןעמ זיא
 םוצ ,רעװָאכָאטסנעשט םוצ ,םָארנָאּפ רעקסירב םוצ ,םָארנָאּפ רעקיט

 סעיצקַאדער עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה ,םָארנָאּפ רעקצעיוװָאזַאמ-קסנופ

 סױרַא זדלַאה ןופ ןסירעג ךיז טָאה יירשעגנ סָאד ,ןייצ יד טימ טצירקעג

 ןופ עּפַאל יד ןגעלעג ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ זדלַאה ןפיוא ןוא

 טגעלפ טאר רעשיטילָאּפ רעד .ןעיירש טזָאלעג טשינ טָאה רע .רָאזנעצ

 רעד ןופ גנוריקסיפנָאק ַא ףיוא ןיינ וצ ןסילשַאב ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 -עג טָאה ןעמ סָאװ ץלַא ןקורד ןוא יידָאב עסערּפ רעשידיי רעצנַאג

 | .טכַארטעג ןוא טסווו

 טָאה טַאקידניפ-ןטסילאנרושז רעװעשרַאװ ןופ עיצקעס עשידיי יד

 טָאה יז .עסערּפ רעװװעשרַאװ יד זיולב טשינ טריזינַאנרָא שיטילָאּפ

 ןופ עסערּפ עשידיי יד דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק םוצ טריזינַאנרָא ךיוא

 -רָאפ "עקצַאמָאלט , ףיוא לַאקָאל ןיא ,ןיא 1928 תועובש .ןליוּפ ץנאג

 עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ רָאּפנעמַאזוצ רעלַאנעל בלַאה ַא ןעמוקעג

 ןיא סע .ןלױּפ ץנַאנ ןופ ןעגנוטייצ-ןכָאװ ןוא ןעגנוטייצ-נָאט עשידיי

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל עכעלטכער יד ןרָאװעג טדערעגמורַא

 יד ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ענַאל ערעווש יד ןוא ןליוּפ ןיא גנורעק

 -ץט עלַאמרָאנ א ןריפ וצ ןעננורעטש עויטַארטסינימדַא ןוא עכעלטכער

 -ערּפ עשידיי יד .טסניד-עיצַאמרָאֿפניא ןכעלטנפע ןשידיי ןופ טייקיט

 -ניא ןפוא ןכעלגעמ ַא ףיוא רָאפנעמַאזוצ םעד ךרוד זיא דנַאל ןופ עס

 טדינידרָאָאק ןוא ןעלטימ ערעסָאװ טימ ,ױזַא יו ןרָאװעג טריאורטס

 ןוא -?כב גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ףמַאק-רעװוּפָא םעד ןריפ ֹוצ

 | .טרפב עסערּפ ריא ןופ

 -עג יד זיא ?טיּפַאק שירָאטסיה ןוא טנַאסערעטניא רעדנוזַאב ַא |
 ייריי רעוועשראו רעד ןופ עיצַארַאלקעד-טסעטָארּפ רעד טימ עטכיש

 -רַאוו ןופ ?לייטרוא ןופ ןוויטָאמ עשיטימעסיטנַא יד ןגעק עסערּפ רעש
 -ַאק רעד .סעצָארּפ-שטיװעלעקסַאכ ןטמירַאב ןיא טכירעג-זיירק רעוועש
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 18 עק צַא מט ַא 7 ט

 -קסנימ ןיא ןסישרעד רַאפ ,ןיא שטיוועלעקסאכ העד-רפח רענישול

 טּפשמרַאפ ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ריציפָארעטנוא ןַא קצעיװַאזַאמ

 -יטנַא ןוויכב ַא ?ייטרוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .טױט םוצ ןרָאװעג
 -ַאװק ךיז טָאה שטיוװעלעקסַאכ םורָאװ ,רעקיליווזייב ַא ,רעשיטימעס

 -ּבִא ןויכ ַא טימ טָאה טכירעג סָאד ,זיוה-םיענושמ .ַא רַאפ טריציפיל

 שטיוװעלעקסַאכ זַא ,ןטרעּפסקע עשיניצידעמ יד ןופ עזעט יד ןפרָאװעג

 רעמ ךָאנ ?ייטרוא ןטימ ידכ ,טליײטרוארַאפ םיא ,קנַארק קיטסייג זיא

 -עצעה-םָארנַאּפ ,שיטימעסיטנַא .ןדיי ןגעק עצעה יד ןקרַאטשרַאפ וצ

 יד ןיא זיא טכירעג סָאד .?ייטרוא ןופ ןוויטָאמ יד ןעוועג ןענעז שיר

 -ענ ןוא סעצָארּפ םצע ןופ ןעמַאר עכעלכַאז יד רעבירַא טייוו ןוויטָאמ

 ןופ טנייפ סלַא ןְליוּפ ןופ גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד טלּפמעטש

 .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ טנייפ ,ןליױּפ

 ןרָאװענ טלּפמעטשענ ןוויטָאפ יד ןיא זיא עסערּפ עשידיי יד

 -רעד קיליווזייב טכירעג סָאד טָאה םורָא ױזַא .עשיטסינומָאק סלַא

 םיאנוש ןוא ןטסינומָאק רַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד טרעלק

 ךעלטרָאװטנַארַאפטימ טכַאמעג ,ויטקעלַאק סלַא ,ייז ןוא ןליױּפ ןופ

 .ןַאמנגנוי ןשידיי ןקנַארק קיטסיינ ַא ןופ טַאט ַא רַאפ

 -טנפערַאפ ןענעז ?ייטרוא ןופ ןוויטָאמ יד ןעוו ,גָאט ןבלעז םעד

 -ַאֹּפ ןופ ננוציז ַא ןעמוקענרָאפ ?עקצַאמָאלט , ףיוא זיא ,ןרָאװעג טכעל

 ןיא סע ןוא טכַאנ רעבלַאה זיב טרעיודעג טָאה ננוציז יד .טַאר ןשיטיל

 ןוא ןכעלטנפע ןַא טימ ןטערטוצסיורא ןרָאװעג ןסָאלשַאב קימיטשנייא

 -ענ רעװעשרַאו ןופ "ןוויטָאמ , עקיזָאד יד ןנעק טסעטָארּפ ןפרַאש

 -ענּפָא ,טקעמש ךַאז ַאזַא סָאװ טימ טסווועג טָאה ןעמ .?ייטרוא-סטכיד

 טָאה ,ןרעוו טריקסיפנָאק ןלעוװו ןעננוטייצ עשידיי עלַא זַא ,ןופרעד ןעז

 רעשיליוּפ רעד זַא ,ךיוא ןופרעד ןובשחו ןיד ַא ןבעגענּפָא ךיז ןעמ

 א ןריקיטירק רַאפ ףָארטש עברַאה רעייז ַא רָאפ טעז סקעדָאק-ףָארטש

 -ַאד יו ךיוא ןיא סע .הסיפת רָאי ףניפ זיב -- ?ייטרוא-סטכירעג

 -ישרַאפ ןופ רַאפעג יד ּפעק יד רעביא ןעננָאהעג דרעוװש סעסעלקָאמ

 -עג ןענעז עלַא .עזערעבדזוטרַאק ןיא רעגַאלדעיצַארטנעצנַאק ןיא גנוו

 רַאפענ רעד ךייש סָאװ ןוא .גנולקַאװ םוש ןָא ףיורעד טרידיצעד ןעוו
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 ועזָא ר .י רע ב

 -ענ ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא וליפַא סע ןעמ טָאה סעצָארּפ ַא ןופ

 ַא ,סעצָארּפ ַא ןרעוו טריפרַאפ לָאז סע זַא ,טלָאװעג טָאה ןעמ .טלָאוו

 -ייצ עשידיי רעוװעשראוו יד ןופ ןרָאטקַאדער עלַא ןנעק סעצָארּפ

 -עגנָא יד רַאפ ןגלָאפ יד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,סעצָארּפ ַאזַא .ןעגנוט

 יד רעבירַא טייוו גנַאלקּפֶא ןקיכליה ַא ןגירק טזומעג טלָאװ ,עטנָאלק

 ןכלעוו ףיוא ,סעצָארּפ-טלעװ ַא ןרָאװעג טלָאװ סע ,דנַאל ןופ ןצענערג

 ןופ יירשעג-ייוו רעצנַאג רעד קורדסיוא םוצ ןעמוק טנעקעג טלָאװ סע

 .ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקינָאילימ-בלַאה א ןוא יירד רעד

 ,טלָאװעג ןרענ ןעמ טָאה סָאד

 ןוא רענפעש .ב ,יקצולירּפ חנ :יירד ןופ עיסימָאק-עיצקַאדער ַא

 עכלעוו עיצַארַאלקעד-טסעטָארּפ יד טסַאפרַאפ טָאה רעגניז דרַאנרעב

 טשינ .םונעלּפ ןצנַאג ןכרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב קימיטשנייא זיא

 ,טעברַאעגסױא ןרָאװעג זיא עיצַארַאלקעד רעד ןופ טסקעט רעד זיולב

 םַאנסיוא ןָא עלַא ןיא ףרַאד יז .יז ןקורדּפֶא ןופ םיטרּפ עֶלַא ךיוא רָאנ

 -- ןפוא ןכעלטייהנייא ןַא ףיוא ןרעוו טקורדענּפָא ןעננוטייצ עשידיי

 -נייא ןייא טימ ,טיירב רעצנַאנ רעד רעביא טייז רעטשרע רעד ףיוא

 ןיא םייוניש עלענַאיצקַאדער עטסעדנימ יד ןָא ןוא טפירש רעכעלטייה

 טעװ סע זַא) סנטסקינייוו טכַאמ רעד רַאפ סע לָאז םורַא ױזַא .טסקעט

 ,ןייז רָאלק (רעכיז ןעועג זיא טייקכעלטנפע רעד וצ ןייגרעד טשינ

 רעד ןופ טסעטָארּפ רעכעלטייהנייא ןוא רעטריזינַאנרָא ןַא זיא סָאד זַא

 ןופ ,גנוטכיר רעשיטילָאּפ ןופ דישרעטנוא ןָא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג

 ."טאלבנָאט  ןשיסקָאדָאטרָא ןזיב "גנוטייצסקלַאפ , רעשידנוב רעד

 :טפירשרעטנוא ןַא ןרָאװעג טכַארטענוצ זיא עיצַארַאלקעד רעד רַאֿפ

 םורַא ױזַא ידכ ,"ןלױּפ ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי ןופ גנוקיניײארַאפ,

 רעוועשרַאװ ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןטיהרַאפ וצ

 ןשיטקַאפ םעד טכַאמ רעד ןבענ וצ טשינ ידכ ,טָאקידניפ-ןטסילַאנרושז

 -ימדַא יצ ,עכעלטכירעג ןדנעוונָא ןענעק לָאז יז רעכלעוו ןגעק ,סערדַא

 | .סעיצקנַאס-ףָארטש עוויטַארטסינ

 ,ןעזוצסיוארָאפ ןעוועג זיא סָאד יוװ ,ןענעז ןעננוטייצ עשידיי יד

 ןיא רעטעּפש העש עכעלטע טימ .ןרָאװעג טריקסיפנָאק סננרָאמוצ
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 18 עק צַאמ ַאל ט

 ךיוא .טייז רעטשרע רעד ןופ טיירב רעצנַאנ רעד רעביא קעלפ ןסייוו ַא

 ןעוועג זיא םשור רעד .עיצַארטסנַאמעד ַא ןעוועג ןיוש זיא ןייֵלַא סָאד

 רעד וצ ןיא עיצַארַאלקעד רעד ןופ טסקעט רעד .רערעיוהעגמוא ןַא

 רעד ןגעװו טָאה סַאנ יד רעבָא ,ןעננַאגרעד טשינ עקַאט טייקכעלטנפע

 , .טדערעג עטכישעג

 ןעמ .ןייצ יד טימ טצירקעג ןעמ טָאה ןזיירק-סננוריגער יד ןיא

 -ָאד ןופ ןרָאטַאזינַאנרָא יד ןעוועג ןענעז סע רע ,טסווועג טרָאד טָאה

 ןיא םע .םיא רעטניה טייטש סע עיצַאזינַאגרָא רעסָאװ ,טסעטָארּפ ןקיז

 -ערקנָאק ןייק ןענעז סע וליפא ןעוו ,ןייז וצ רעשמ טכייל גונעג ןעוועג

 טָאה ןיילַא טעברַא רענעוטענּפָא רעד ןיא .ןעוועג טשינ ןזייווַאב עט

 טלַאהַאב סע רע ,טסווועג טלוב טָאה ןעמ ,טנַאה יד טנעקרעד ןעמ

 -ַאנרושז עשידיי ןופ גנוקינייארַאפ, :טפירשרעטנוא רעד רעטניה ךיז

 עשידיי יד רָאנ ,שרעדנַא ץעמע טשינ זיא סָאד זַא ,"ןליוּפ ןיא ןטסיל

 טָאה טכַאמ יד .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעוועשראו ןופ עיצקעס

 עקיזָאד יד ןעננילשוצּפָארַא רעקיסַאּפ רַאפ ןטלאהענ קיטנעק רעבָא

 ,טלָאװעג יז טלָאװ .ןצנעוװקעסנָאק עטסעדנימ יד ןָא ליפ ערעטיב

 -קעווצ שיטילָאּפ ןוא םעוקַאב ריא רַאפ ןעוועג ,סע טסייה ,סע טלָאװ

 -ידיי יד טימ ךיז ןענעכערוצּפָא ןעלטימ גונעג ןענופעג יז טלָאװ ,קיסעמ

 -רַאפ ,ןעגנוטייצ יד ןסילש :טעברַא ?קיטש םעד רַאפ ןטסילאנרושז עש

 ןרָאטקַאדער יד ןגעק סעצָארּפ ַא ןוא עזערעב ןייק ןטסילַאנרושז ןקיש

 -קנַאס םוש ןייק טדנעוװעגנָא טשינ טָאה טבַאמ יד .ןעגנוטייצ יד ןופ

 עיצקעס רעשידיי רעד ןופ רענרע טשינ טרילוקלַאק טָאה יז .סעיצ

 ַא ןכַאמ וצ רעסעב זיא סע זַא ,ןענופעגנייא סיוא טזייוו ,טָאה יז ןוא

 -בלַאה רעקיזָאד רעד רַאפ וליפַא .עטכישעג רעצנַאנ רעד רעביא גייווש

 ןעועג טשינ סע זיא טכַאמ רעשיטימעסיטנא ץנַאג ןוא רעשיטסישַאפ

 רעד ןופ טיײיקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ וצ קרַאטש וצ טנַאה רעד וצ

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טימ ּפָא ךיז טוט סע סָאװ ,םעד וצ טלעוו

 .ןליֹוּפ ןיא

 טָאה טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאװ ןופ עיצקעס עשידיי יד

 טימ -- עלַא ןוא ןעננוטייצ עלַא ןופ ענַאלפױא עטייווצ ַא ןענישרעד
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 זע וז אר .י'* ר עב

 -ייצ עשיריי עטריקסיפנַאק ןופ וויכרַא ןלעיצעּפס ַא טריזינַאגרָא ךיוא

 ייס ,ןעננוטייצ עטריקסיּפנָאק יד ייס .ןעלקיטרַא עטריקסיפנָאק ,ןעגנוט

 יצ ,זילב ןצַאזּפָא עטריקסיפנָאק ןטימ ןדי:בתכ רעדָא ,ןעלקיטרַא יד

 -עדָאפ רעד ףיוא ענעכָארטשעג ,ןקורדסיוא ,רעטרעוו ענלצנייא וליפא

 טלמַאזעג ןראטערקעס-עיצקַאדער יד ךרוד ןענעז ,רָאזנעצ ןופ גנור

 ןשיוװצ .עיצקעס רעשידיי רעד ןופ וויכרַא םוצ ןרָאװעגנ טקישעגוצ ןוא

 ןוא ןיײלַא עיצקעס רעד ןופ ןשַאט-ויכרַא טרעדנוה סקעז רעכעה יד

 ,רעטקַארַאכ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ לַאירעטַאמ טימ רקיעב טלופרַאפ

 -ַאּפ-ךעלטפַאשלעזעג ַא ןופ לַאירעטַאמ ללש ַא ןענופענ ךיוא ךיז טָאה

 -ידיי ןופ בצמ ןרעווש םעד טלניּפשענּפָא טָאה ןוא רעטקַארַאכ ןשיטיל
 רעד ןופ לננַארעג ןרעטיב םעד ,טייצ רענעי ןיא טרָאװ ןטקורדעג ןש

 -לעוװ ,ןלױּפ ןקיטלָאמעד ןיא ןרָאטקַאפ עלַא ענעי טימ עסערּפ רעשידיי

 רָאנ טָאה סָאװ םעלַא טימ ךיילנוצ ןגרָאװעג ןוא טקיטשענ יז ןבָאה עכ

 .ןבעל שידיי טימ תוכייש ַא טָאהעג
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 יד סָאװ ,ןקיירטש ןוא סעיצקַא עלענָאיסעּפָארּפ עליפ יד ןשיווצ

 -ַאפ זיא ,ןעננוטייצ ענעדישרַאפ ןיא טריפעגכרוד טָאה עיצקעפס עשידי"

 -עטקַארַאכ ןשיטילָאּפ-שימַאנָאקע ןַא ןגָארטעג טָאה סָאװ ענייא ןַאד

 -- ךעלמענ ,ךעלריפסיוא ןלייצרעד וצ יאדכ זיא סע רעכלעוו ןגעוו ןוא

 .19868 ןיא "טנעמַאמ , ןיא קיירטש רעקיכָאװ-יירד רעסיורג רעד

 עוװיטַארעּפָאַאק ַא ןעוועג ןרָאי טניז "טנעמָאמ , רעד זיא עודיכ

 ןטימ,טריפעגנָא ןבָאה ןיילַא רעטעברַאטימ יד זַא ה"ד ,ננומענרעטנוא

 יבצ רעקירעי קיצכַא רעד ,גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג רעד .טפעשענ

 -קַאדער-ףעש סלַא ןטסָאּפ ןייז ףיוא רעטייוו ןבילברַאפ זיא ,יקצולירּפ
 -סילשסיוא רעד ןעוועג טשינ רעמ ןיא רע רעבָא ,גנוטייצ רעד ןופ ראט

 .ףתוש-טימ ַא רָאנ ,טפעשענ סלַא ריא ןופ סָאבעלַאב רעכעל

 עקיזָאד יד טָאה גנוטייצ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטילַאּפ ןפיוא
 ןיא יז .טַאהעג טשינ סולפנייא ןייק גנורעדנע-סטפעשענ עכעלטכעד

 -לעוו ןיא גנוטייצ עכעלרענריב עשיאייטרַאּפמוא ןַא ןבילברַאפ רעטייוו

 -ער וליפא ןוא ןטסינויצ יוװ ,ןטסיקלָאפ טעברַאענטימ ןבָאה סע רעכ

 טרעטנָאלּפרַאֿפ ױזַא ןעוועג רעבָא זיא ננוטייצ יד ,רעביירש עזעיניל

 יד ןוא ייז ןופ ןעלקיווסיוא טנעקעגנ טשינ ךיז טָאה יז זַא ,תובוח ןיא

 -טכירעג ַא ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא ףוס ?כ ףוס זיא גנומענרעטנוא

 טשינ ךַאז ַאזַא טלָאװ ןעננוגנידַאב עלַאמרָאנ ןיא .טכיזפיוא רעכעל

 יז ,גנוטייצ רעד ןיא ןעגנורעטישרעד ערעדנוזַאב םוש ןייק ןפורעגסורַא

 .ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ עצנַאנ יד יו טריפענ רעטייוו ךיז טלָאװ

 -יטילָאּפ א ,רָאטקַאפ רעשיטילָאּפ ַא טשימעגניירַא ָאד רעבָא ךיז טָאה
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 רעד ןופ תודוסי םצע יד ןבָארגעגרעטנוא טָאה עכלעוו ,עגירטניא עש

 -קַארַאכ ןכעלטפַאשלעזענ ריא ןופ --- ןיא רקיע רעד סָאװ ןוא גנוטייצ

 רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא יז ןכלעוו טימ ,ןעזסיוא ןוא רעט

 .רָאי קיסיירד רעכעה טניז טייקכעלטנפע

 ןגעוו ןוא וויטקַא ןרָאװעג ןלױּפ ןיא זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 -לעוו ,גנוטכיר עשיטילָאּפ ַא ןבעל ןשידיי ןיא ןרעה טזָאלעג קרַאטש ךייז

 -רָאפ טשינ ךיז טימ חוכ ןסיורג ןייק סאנ רעשידיי רעד ףיוא טָאה עכ
 -ליה רעייז ןעוועג יז זיא ,ןיילק ןוא קיטשינ --- קיסעמלָאצ ,טלעטשעג

 חוכ ןטימ --- קרַאטש ןוא ןעגנוזָאל עטסיירד ןֹוא תופיקת ריא טימ קיכב

 סָאד .טציטשעג יז טָאה סָאװ טכַאמ רעשיטילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ

 ,ןטסינָאיזיװער יד ןעוועג ןענעז

 עשידיי עלַא ןשיווצ עקיצנייא יד ןעוועג ןענעז ןטסינָאיזיװער יד

 -ַאב ןוא ענעפָא ןנירקעג ןבָאה עכלעוו ,ןעננוטכיר עכעלטפַאשלעזענ

 ךיוא ןענעז ייז .טכַאמ רעשיליוּפ רעד דצמ ףליה ןוא עציטש ענעטלאה

 יד ייב ןעמענ וצ יז טמעשענ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ עקיצנייא יד געוועג
 עשיליוּפ עקיטלָאמעד יד ןופ טנעה עטקעלפרַאפ-טולב שידיי טימ

 ןדָאש םוצ ןטירָאוװַאפ ערעייז ןייז וצ ךיז טמעשענ טשינ ,רעבָאהטכַאמ

 ןוא ןלױּפ ןיא ןעננוטכיר עכעלטּפַאשלעזעג עשידיי ערעדנַא עלַא ןופ

 -לעזַא רָאנ ,"דנוב , רעד יװ ןעגנוטכיר עלַאקידַאר אקווד טשינ --- סָאד

 -ידיי יד וליפא ןוא ןעגנוריטַאש ערעדנַא עלַא ןופ ןטסינויצ יד יו עכ

 | | .עיסקָאדָאטרָא עש

 -ילוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טריזירָאװַאפ ןענעז ןטסינַאיזיװער יד

 ףיוא ײטרַאּפ עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד ?ייוו ,רַאפרעד טכַאמ רעש

 רעד ןיא שוח ַא ןוא ןיז ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,סַאג רעשידיי רעד

 ןופ ןעגנוזָאל עשידיי-יטנַא ...יד רַאפ סָאמ רעטסלופ ןוא רעטסטיירב

 םידדצ עדייב יד טָאה גנוזָאלטּפיױה ןייא .גנוריגער רעשיליוּפ רעד

 רעד .ןליוּפ ןופ ןדיי עֶלַא ןופ ,ןדיי יד ןופ עיצַאוקַאװע :טקינייארַאפ

 ,ןלױּפ רַאפ סעינָאלַאק טכוזעג טָאה רעכלעוו ,קעב רעטסינימ-ןרעסיוא

 יד ןיא טלָאװעג טָאה ,טכַאמ עלַאירעּפמיא ןַא ןרעוו לָאז ןליוּפ ידכ

 יד ןקישרַאפ ךשוח ירה יד רעטניח ץענרע ,ןירַא סעינָאלַאק עקיזָאד
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 ןעוועג סלַאפנדעי זיא רע .ןייר-ןדיי ןרעוו ךעלדנע לָאז ןלױּפ ידכ ,ןדיז -

 אליממ םורַא ױזַא ןוא ןדיי יד ןופ עיצַאוקַאוװע ןופ דיסח רעטסייה רעד

 יָאד םעד ןבָאה עכלעוו ,ןטסינָאיזיװער יד ןופ ןָארטַאּפ רעד ןרָאװעג

 | .ןָאפ רעייז ףיוא ןנָארטענ גנוזָאל ןקיז

 רעד ןיא ןיילק רעייז ןעוועג ןטסינָאיזיװער יד ןענעז ,טגָאזעג יו

 טבערטשעג ןוא קידנטיידַאבמוא -- סולפנייא רעייז ,ײטרַאּפ סלַא לָאצ

 ןוא .סולפנייא ןנירק וצ ,חוכ ַא ןרעוו וצ ןעלטימ עֶלַא טימ ייז ןבָאה

 רעשיטילָאּפ רעד יוװ ,קעב רעטסינימ-ןרעסיוא רעד ייז .טָאה וצרעד

 יד .ןפלָאהעג ליפ רעייז ,םוירעטסינימ-ןרעניא ןופ טנעמַאטרַאּפעד

 -ָאיזיוװער יד .ענובירט ַא -- זיא סולפנייא ןעמוקַאב וצ ךַאז עטשרע

 -ייצ-נָאט ןייק וצ .ךעלטעלבנכָאװ ,ךעלטעלב-שדוח טָאהעג ןבָאה ןטסינ

 םדוק .ןעוועגנ ךַאז ערעווש א .ןעמוקֹוצ טנעקעג טשינ ייז ןבָאה גנוט

 ַא טקורענרעטנוא ךיז טָאה עקַאט ַָאד רעבָא .?עיצנַאניפ --- רעווש ?כ

 ןוא ."טנעמָאמ , ןרעביא טכיזפיוא עכעלטכירעג יד :רשוכה תעש רעטוג

 טנעקעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוטעג רעטסינימ-ןרעפיוא רעד טָאה ַָאד

 רעטפסינימ-ןרעסיוא ןופ קנווו ןפיוא .ןפלעה וצ ןטסינַאיזיװער יד ידכ

 -ענג טָאה רע יו ױזַא טעברַאעג ןטַארַאּפַא-סגנוריגער עֶלַא ןבָאה קעב

 ןוא ?טנעמָאמ , ןרעביא חינשמ סלַא .טבירעג סָאד -- וליפא .טלאיו

 -זיב םעד טמיטשַאב טכירעג סָאד טָאה םענייז סָאבעלַאב ןקיצנייא

 ַא ,ןאהאק קרַאמ -- טַאקָאװדַא רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב קיניײװ טלָאמעד

 -ַאֹּפ ןיא .ןאהאק רעד טָא ,תולעמ עֶלַא טַאהענ טָאה רע .טסינָאיזיוװער

 ןעוועג רע ןזיא ,ייצילָאּפ רעשיטילָאּפ רעד ןיא ,טנעמַאטרַאּפעד ןשיטיל

 -ןייא ןוא שטנעמ רעשימייה סלַא טרָאד ןעוועג טנַאקַאב ,טכָאקעגסיוא|

 רעצנַאג ַא ייז טימ ןעוועג ןוא רעירפ ןרָאי ךס ַא טימ ןיוש רעייג

 ךָאנ וצרעד ןוא ,סע טסייה ,ןַאמ-סגנואיורטרַאפ רעייז ןעוועג ,עקלעמש -

 -יטנַא רעד רַאפ .טרישזעטָארּפ ײטרַאּפ רעד ןופ ,טסינָאיזיװער ַא --

 טימ טיורב א -- ןדיי יד יבנל קיטילָאּפ ריא ןוא גנוריגער רעשיטימעפסי

 -סקיסַאּפ רעד ,ןטסָאמעגנָא יוװ ןעווענ זיא ןאהאק טַאקָאװדַא .רעפעמ א

 ,יורטוצ ןטסלופ םעד ןבָאה ןעק ןעמ ןכלעוו וצ ,טַאדידנַאק רעטי

 טָאה טנעװקעסנָאק .טריפרַאפ טשינ טָאה ןאהאק טַאקָאװדַא ןוא
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 ."וצכיילנ עיסימ יד ,"טנעמָאמ , ןיא עיסימ ןייז ןריפכרוד ןעמונענ רע

 -פַארטנעצ ןשיטסינָאיזיווער ַא ןיא גנוטייצ יד ןעלדנַאוװרַאפ ,יז ןטלאש

 טוװרּפענ םיא ןבָאה סָאװ עלַא ןוא ץלַא טקיטייזַאב טָאה רע .ןַאנרָא

 ןעוועג ןענעז סָאװ ןעלטימ עֶלַא טימ טפמעקענ טָאה רע .ןידרעד ןרעטש

 -טכירעג רעד ןופ ןוא ייצילָאּפ רעד ןופ תושר ןיא ןוא תושר ןייז ןיא

  םדוק .טרעדיוורעד םיא ןבָאה סָאוװ עֶלַא ןוא ץְלַא טימ טכַאמ רעבעל

 -ןירג ןוא רָאטקַאדער-ףעש ןקירעי קיצכַא םעד טקיטייזַאב רע טָאה לכ

 --ַאפ טקיטייזַאב רע טָאה ןַאד ,יקצולירּפ יבצ גנוטייצ רעד ןופ רעד

 -ַאב טרָא רעייז ףיוא ןוא רעטעבראטימ ענעעזעגנָא ערעדנַא ענעדיש

 -ענ גנוטייצ רעד עקַאט ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ענענייא ,ענייז טמיטש

 -ינייר , עקיזָאד יד טָאה רע .ןשיטסינָאיזיװער א ,ןָאט םעיינ ַא ןבעג

 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,עיצקַאדער רעד ןיא רָאנ טשינ טריפעגכרוד "גנוק

 רע טָאה םוטעמוא .יירעקורד רעד ןיא וליפא ןוא עיצַארטסינימדַא

 -רעד ףוס ?2 ףופ טָאה סָאד .ןטנענַא ןוא םיתרשמ ענייז טצעזענניירַא

 יד טימ רָאנ ,ןטסילַאנרושז יד טימ זיולב טשינ טקילפנַאק א וצ טריפ
 ינַאנרָא עלענַאיסעּפָארּפ עֶלַא טימ ,ןעננולײטּפָא עלַא ןופ רעטעברַאטימ

 טָאה רעכלעוו ,קיירטש ַא וצ ןעמוקעג ףוסל ךיוא זיא סע ןוא סעיצַאז

 זַא ןופ קיירטש ַא ןעוועג סָאד זיא טנָאזעג יוװ .ןכָאװ יירד טרעיודעג

 -ַאב ןקיליווזייב ,ןכעלריקליוו ןגעק :רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ-שימָאנָאקע

 -ןיול ןוא טעברַא יד ןצעלרַאפ ןנעק ,טעברַא רעד ןופ ןשטנעמ ןקיטייז

 ריא ןרעדנע ןוא גנוטייצ יד ןּפַאכרַאפ ןנעק -- ךיוא יו ,ןעננוגנידַאב

 רעדנירג ריא ןופ ןליו םעד ןגעק גנוטכיר עשיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג

 .רעטעברַאטימ ענייז ןוא רָאטקַאדער-ףעש ןקירָאיגנַאל ןוא

 ןַא וליפא תליחת) קיירטש םעד ןגעק ךיז טָאה ןאהאק טַאקָאװדַא =

 טדנעוועגנָא טָאה רע .ןעלטימ עֶלַא טימ טרעוועג (קיײרטש-עיצַאּפוקַא

 ןוא ןעלטימ-עיצַאקָאוװָארּפ יילרעלכ ,רָארעט ןטסקידנעייגטיוו םעד

 עיצקעס רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד טסערַא טימ טָארדענ .ייצילַאּפ

 רעדילגטימ) טעטימָאק-קיירטש ןופ ןוא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןֹופ

 -נָאק ןיא ןקישרַאפ טימ טָארדעג ,(גנוטייצ רעטקיירטשרַאפ רעד ןופ

 . רעטעברַא עקידנקיירטש יד .עזערעבדזוטרַאק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצ
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 לָאמ עדייב ,ןעננוטייצ-קיירטש ןבענסױרַא טווורּפענ לָאמ ייווצ ןבָאה

 ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא ,טכַאמ רעד ךרוד ןעננוטייצ ענענישרעד יד ןענעז

 .ןרָאװעג טריקסיפנָאק ,ןענהאק

 -רַאפ טזומענ טָאה רע .ןרָאװעגנ טליּפשרַאפ זיא קיירטש רעד

 טייז רעייז ףיוא טַאהעג ןבָאה ןטסינָאיזיוװער יד םורָאװ ,ןרעוו טליּפש

 רעויטַארטסינימדַאשיאייצילאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאטקַאפ עלַא

 -וא רעד ?לייוו ,ןרעוו טליּפשרַאפ טזומעג טָאה קיירטש רעד ;טכַאמ

 -ער יד זַא ,ןירעד טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא קעב רעטסיניט-ןרעט

 ןַא טנעה ערעייז ןיא ןבָאה ןוא "רעניז , יד סױרַא ןלָאז ןטסינָאיזיװ

 -נַאנ רעד רעביא טנַאקַאב ,רעלוּפָאּפ ,ננוטייצ עשידיי עטעוועדנופטננייא

 -ילדנעצ טניז ןְליוּפ ןשידיי ןקידהמחלמ-רַאפ ןופ טיירב ןוא גנעל רעצ

 | .ןרָאי רעק

 טראוועג טשינ ןטסינַאיזיװער יד ןבָאה ניז ןשילַארָאמ ןייק ףיוא

 ןלַאפ ןביוהעגנָא טָאה סע .טאהענ תועט ןייק טשינ ןנָאה ייז ןוא

 ןופ ןענעז רענעייל עקירָאיננַאל יד ןופ ליפ .ננוטייצ רעד ןופ רעקיטש

 עשיליוּפ יד יוװ ,ןטסינָאיזיוװער יד ןיוש ןבָאה וצרעד רעבָא .קעווַא ריא

 גנוניימ עכעלטנפע עשידיי עצנַאנ יד .טַאהעג טשינ הצע ןייק ,טכַאמ

 -ָאמ טציטשעג ייז ןוא עקידנקיירטש יד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועגנ זיא

 -טַאּפמיס עריא ןטלַאהעגננָא ןוא קיירטש ןתעב ל?עירעטַאמ ןוא שילַאר

 .טקידנערַאפ ךיז טָאה קיירטש רעד ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ייז רַאפ סעי

 רעד .הצע םוש ןייק טַאהעג טשינ דגנכש דצ רעד טָאה וצרעד ךיוא

 ןכעלטכישעג ןייז ןגירקעגנ טלָאמעד טָאה ןטסינָאיזיװער יד ןופ "גיז ,

 .דנאש ןוא הּפרח ןופ לּפמעטש םעד -- לּפמעטש

 רַאפ ,טַאקידניסךטסילאנרושז ןופ עיצקעס רעשידיי רעד רַאפ

 -ַאּפ-שימָאנָאקע עטסערג יד ןופ ענייא ןעוועג סָאד זיא ,?עקצַאמָאלט , ,

 ריא ןיא עטצע? יד --- ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא סעיצקַא עשיטיל
 .ץנעטסיזקע
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 נָאליּפע רעד

 .1959 רעבמעטּפעפ ןט5 םעד

 -צַאמָאלט , ןופ ריט יד גָאט םעד ןיא ךיז טָאה לָאמ עטצעל סָאד =

 .טסעגםאטש ןוא רעדילנגטימ עריא ןעמענוצפיוא ידכ טנפעענ "עק

 -רַאפ וצ ?עקצַאמָאלט , ןופ טנעוו יד ןיא ךיז ידכ -- לָאמ עטצעל סָאד

 .ןעלמַאז

 סרעלטיה .המחלמ רעד ןופ נָאט ןטפניפ ןפיוא ןעוועג זיא סע

 ןשילױוּפ ןיא ןבָארנעגנײרַא ףיט ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענעז תוליח

 טימ ,סיוארָאפ ךיז טקורעג ןיד-רזנ רעכעלדיימרַאפמוא ןַא יוװ ןוא דנַאל

 ןופ ןרעיוט יד וצ ןעמוקעג רעטנענ ץלַא ,העש רעדעי טימ ,טירשדזזיר

 .עשרַאװ -- טָאטשטּפיוה רעד

 -רעטסינימ יד .קעװַא טַאהעג ןיוש זיא טנעדיזערּפ-הכולמ רעד

 ןוא טָאטש רעד ןופ ךיז ןנָארטוצסױרַא ידכ טקַאּפעג ךיז ןבָאה סמוי

 | .ןלױּפ ןופ קידברעמ-םורד גנוטכיר רעד ןיא קעװַא

 יו יונעג טסוווענ טשינ ךָאנ טָאה גנורעקלעפַאב רעװעשרַאװ יד

 טָאה יז .זיא יז שיטירק יוװ ,טסנרע ךעלרעדיוש יװ ,סיוא טעז ענַאל יד

 גנוריגער יד זַא ,טייו ױזַא ןיוש טלַאה סע זַא ,טסווועג טשינ ךָאנ

 ןופ געט יד זַא ,עטלייצעג ןענעז עשרַאװ ןופ ןעהעש יד זַא ,טפלטנַא

 .טליּפשרַאפ זיא חמחלמ יד זַא ,עטלייצעג ןענעז ?לכ2 ױמַאק
 ןענעז לענש-ץילב ױזַא ,טסווועג טשינ סע טָאה ןייַלַא גנוריגער יד

 ,טרעדנערַאפ ץלַא ךיז טָאה שיטעניק ױזַא ,ןשינעעשעג יד ןעגנַאגענ

 ױזַא .ןטסנרע םוצ ,ןרעגרע םוצ רעמ ץלַא --- רעטייוו סָאװ ןוא ןטיבעג

 -ייוו סָאװ ןוא ,גרַאב ַא ןופ ּפָארַא אׂשמ ערעווש ַא ,עסיורג א ךיז טלקייק |

 יז טרעדנע ,יז טלָאר רעקיטעּפמיא ץלַא ,רעכינ ץלַא ,ךיז טלקייק יז רעט
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 18 עק צ ַא מ ַא ל ט

 ץלַא ,ּפָארַא ,ּפָארַא טגָאי ןוא טלייא ,עיצרָאּפ ריא ךינ-קידלדניווש

 ..ןירַא םוהת ןיא רעפיט ןוא רעפיט ץלַא ,רעקירעדינ ןוא רעקירעדינ

 רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד זיא גָאטייב רעניײזַא ףלעווצ

 -ָאלט , ףיוא ןסעזעג טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאװ ןופ עיצקעפ

 רעד ןגעוו ענַארפ יד טדערעגמורַא ןוא רעמיצדננוציז ריא ןיא ?עקצַאמ

 ןטסילַאנרושז עלַא ןופ עיצַאוקַאװע רעד ןופ גנוריפכרוד רעשינכעט

 -ַאב ןעמ .שזַאנַאב ןסיוועג ַא טימ --- וליפא ןוא סעילימַאפ ערעייז טימ

 ַא ןופ עיצַאוקַאוװע רעד ןופ גנוריפכרוד רעשינכעט רעד ןגנעװ ךיז טאר

 -ענַאלּפ ןגעלָאק עשיליוּפ יד .ןּפיטַאניל --- יירעצעז-ננוטייצ רעשידיי

 -ער רעד ןופ ןַאלּפ ןטיול .ןישַאמ-עיצַאטָאר ...ַא ןריפסיורַא ןגעוו ןעוז

 -עג עקַאט ךיז טעוװ גנוריגער יד ווו ,ןילבול ןייק ןרָאפ עלַא ןלָאז גנוריג

 ןלעטשקעװַא קירוצ ןעמ טעװ עקַאט טרָאד ןוא ןטמַא עלַא טימ ןעניפ

 ףיוא .גנוטייצ עשידיי ןייא ןוא עשיליוּפ ןייא :סנטסעדנימ .עסערּפ ַא

 רעשירָאזיװָארּפ רעד טנכייצעגנָא ןיוש זיא גנוטַארַאב רעקיזָאד רעד

 -נעמ ןופ ןעמענ יד טנכייצעגנָא ,גנוריפכרוד רעשינכעט רעד ןופ ןַאלּפ

 . -יילרעד ֹוצ טָאה סע סָאװ רעוװ ,ןוט וצ טָאה סע סָאװ רעוו -- ןשט
 ןנעוו עסיורג -- ןעלטימ-טרָאּפסנַארט טקידיילרעד שטיווָאניליכ :ןקיד

 ןָא טריפ ןעזָאר .י רעב !תוחּפשמ יד טימ !עלַא רַאפ .ןַאּפשענ טימ

 ןצנַאנ ןופ טנַאדנעמָאק רעד זיא ץרַאװש סחנּפ ןוא עסַאק רעד טימ

 .טרָאּפסנַארט

 ןוא .טסנרע .דיִלָאס ןייז וצ סיוא טעז .טכַארטענוצ טונ זיא ץלַא

 ַא ןיא ץענרע ,רעמ טשינ .טסנרע רעייז ןינע םעד ןריטקַארט עלַא

 :ןײרַא ןטסיופ יד ןיא טכַאל ןוא קזוח טייטש "עקצַאמָאלט , ןופ לקניוז

 העש ייווצ ןופ עטכישעג ַא ,עטכישעג ןיוש זיא ץלַא סָאד -- |

 .עטכישעג --- רעבָא ,ןצנַאגנניא

 ןריפכרוד םייב ןטלַאהעג טשינ טייוו ןיוש סע טָאה יירד רענייז

 ןעמ .ןרָאװעג טריצודער קידנטיידַאב ןיוש זיא רע .ןַאלּפ ןסיורג ַאזַא

 .ןענישַאמ-עיצַאטָאר ןוא ןעיירעצעז ןריפסיורַא ןנעו טשינ ןיוש טדער

 יד ןופ סעילימַאפ יד ןריאוקַאװע ןנעוו טשינ וליפא ןיוש טדער ןעמ
 ,סעילימַאפ יד ןָא ןטסילַאנרושז עלַא ןופ טשינ וליפא ןוא ןטסילַאנרושז
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 וע זָא ר .י ר עב

 -עגניד א ,לדנַאה רעזעוורענ ַא טיינ סע .קילדנעצ עכעלטע זיולב רָאנ
 רעייטשרָאפ טימ ,עטמַאַאב-סגנוריגער עכיוה טימ ןָאפעלעט ןכרוד שינ
 .ןגעוו טאקידניס-ןטסילַאנרושז רעװעשרַאװ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ

 -ער ןטימ ,טכַאנייב ןפראד סָאוװ ןטסילַאנרושז לָאצ רעניײמעגלַא רעד

 עשידיי לָאצ רעד רעביא שינעגניד ַא ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ ,נוצ-סגנוריג

 טלעוּפ ןעמ .ןרעוו ןעמונעגפיוא גוצ םעד ןיא ןלָאז סָאװ ןטסילַאנרושז

 טרענעלקרַאפ לָאצ עקיזָאד יד טרעוו רעטעּפש העש ַא טימ ןוא 25 סיוא
 | .18 זיב

 ןיוש טעז ןעמ .עטקירדעג ַא גנומיטש יד זיא ?עקצַאמָאלט , ףיוא

 -נעמ ,ןסייר ןענָאפעלעט יד .עגַאל יד סיוא טעז סע יװ .טלַאה סע יו

 וצ טלַאפ'ס ,ןעהעש יד ךיוא ןעייג ױזַא ןוא ןעייג ןשטנעמ ,ןעמוק ןשט

 ,עשראוו רעביא טכַאנ יד ,לָאמ סָאד ןָא ךיז יז טנָארט ךיג .טכַאנ יד

 טרעוו -- ךָאנרעד ןוא תושמשה-ןיב רעקימַאלפ ַא ,רעטיור ַא -- רעירפ

 רעטצניפ קָאטש .טכַאנ טימ ןסָאנרַאפ ,שינרעטצניפ ןיא טליהרַאפ ץלַא

 ןוא רעזייה יד ןיא -- רעטצניפ קָאטש ,ןסַאג רעװעשרַאוו יד ןענעז

 ,רעניווונייא סעשרַאװ ןופ רעצרעה יד ןיא

 -סיד ריא וצ טָאה עיצקעס רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד

 .רעפיצ עקיטליגדנע יד זיא סָאד .ןַאב רעד ןיא רעטרע 19 עיציזָאּפ

 -ץז וצ ,טשינרָאנ וצ ןייגרעד ,רענעלק ךָאנ ןרעוו ןעק יז ?קיטלינדנע

 טוט סָאװ .ןַאב רעד ןיא רעטרע ןצפופ .ןרעוו טשינ יז ןעק רעסערג .ָאר

 טלייטראפ ױזַא יװ ?לָאצ רעקיטשינ ַאזַא טימ ,רעניילק ַאזַא טימ ןעמ

 ןעמ ?טעװעטַאר , ,ץַאלּפ ַא וצ ןעמ טלייט ןעמעוו ?רעצעלּפ יד ןעמ

 ןרָאפ ֹוצ ּפֶא ךיז ןנָאז עכנַאמ ?גנוטער יד ּפָא ןעמ טנָאז ןעמעוו ןוא

 : ןביילב וצ ןסילשַאב ,ןיילַא ןזָאלרעביא טשינ ייז ןליוו ,סעילימַאפ יד ןָא

 יװ רעמ ָאד ץלַא ךָאנ זיא סע רעבָא .עשרַאוו ןיא סעילימאפ יד טימ

 | .קעוַא ןליוו סָאװ 8

 -ירּפ חנ ,ןַאמלדניא השמ :טלעטשענטסעפ המישר יד טרעוו ךָאד

 ,יקצינּפוטס .י .ׁש ,רענפעש .ב ,ךעלרע קירנעה ,ןילטייצ ?5ח ,יקצול
 דרַאנרעב ,עבלאווש ןתנ ,רעקנילפ דוד ,ץרַאװש סחנּפ ,ןהַאק רַאזַאל

 .ןעזָאר .י רעב ,ןילטייצ ןנחלא ,בילטָאנ ר"ד ,ןרָאהנייא ןרהא ,רעגניז
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 18 עק צ ַא מ ַא ל ט

 ןשטנעמ ןציז ?עקצַאמָאלט , ףיוא .ךיז טקור רעגייז רעד .טנווָא

 .לאזקאוו ַא ףיוא םיפהשנ יװ -- טייז רעד ייב ךעלצנער עניילק טימ

 ,לוק ןפיוא ,ךיוה טכַארט ןעמ ןוא ?יטש טכַארט ןעמ .טרינַָאזער ןעמ

 -נעזרעּפ ןייז ,ןובשח םענענייא ןייז טציא ָאד טכַאמ רענייא רעדעי

 -סוא ,ןײלַא טציא ָאד טרידיצעד רענייא רעדעי ןוא לכה-ךס ןכעל
 -ויִק רענייק ,טשינ טהצע םענייק רענייק .ןייֵלַא ךיז רַאפ ךעלסילש

 ערעווש א .רעטימעג ערעווש .ּפָא טשינ טדער ןוא וצ טשינ טדער םענ

 -- טכַארטעגכרוד ןוא גולק ,קיאור -- ןרָאהנייא ןרהא ,רעפסָאמטַא

 ןטימ םייהַא קירוצ טייג רע .טשינ טרָאפ רע :טיידיצעד ךיז טָאה

 -שרע רעד ןיא טילּפ ַא ןעוועג לָאמַא ןיוש זיא רע .טביילב רע .לצנער

 לָאמַאבָאנ טלא וצ ןיוש .זיא סָאד סָאװ טסייוו רע .חמחלמ-טלעוו רעמ

 טייטש טילּפ ַא סָאװ ץֵלַא ןכאמכרוד ןוא ןכַאמטימ ,טילּפ ַא ןרעוו וצ

 !טביילב רע :ןדישטנַא ןוא שירָאנעטַאק .רָאפ

 -רַאוו עצנַאנ סָאד .ךַאפנייא רעייז זיא --- רע טגָאז --- ךַאז יד --
 -םופ ןוא טרעדנוה יירד .ןטכעשסיוא טשינ ןעמ טעוװ םוטנדיי רעוועש

 ןייז טעװ ןבעל סָאד .ןעגנערבמוא טשינ ןעמ טעװ ןדיי טנזיוט קיצ

 טימ ןדייל ןעמ טעוו -- ןדייל טעװ ןעמ ,טבעלש ןייז טעוו סע ,רעווש

 --- --- אי הלילח רעמָאט -- -- רעמָאט ןוא -- --- .ןעמַאזוצ עֶלַא

 הדע עצנַאנ יד ,עשרַאוװו ןופ ןדיי עלַא ןעננערבמוא ןעמ טעוװ רעמַאט

 ?ןדיי ,טרעה ריא .קעװַא ךיוא זדלַאה ןיימ ךיא ביג ןַאד --- ערעזדנוא

 !םעניימ ךיוא ךיא בינ

 םיוקמ זיא סע ןוא .ןבילבעג .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ןרָאהנייא ןוא

 רענייק ןוא ןרָאהנייא םשינ סָאװ ןיא ,סָאד ,עטייווצ סָאד ןרָאװעג

 -מוא ןדיי רעוועשראוו עֶלַא :טביולנענ טלָאמעד טָאה ,םיא םורַא טשינ

 .זדלאה םעד ןבעגעג טָאה ,ןרָאהנייא ןרהא ,רע ךיוא ןוא טכַארבענ

 ךָאנ .טדערעג טָאה ןרָאהנייא ןעוו ,טלָאמעד ןעוועג ?יטש זיא'ס

 ןופ ןטונימ עגנַאֿל .ןדער טקידנעעג טָאה רע ןעוו ןעוועג זיא רעליטש

 ,טייקליטש רעטיוט

 םענופ םיטש עטסעפ יד טרעהרעד ךיז טָאה --- !רָאפ ךיא ןוא ---

 ,ייג ךיא .ייג ךיא --- ןוא דימ ןוא טלַא ןיוש ןיב ךיא --- .יקצינּפוטס ןקז
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 ןעגנוי-רעלטיה יד ?יוװ ךיא ,ןקוקנֶא טשינ ףוצרּפ רעייז ליוו ךיא ?ייוו

 .ןעז וצ ןבעלרעד טשינ סע ליוװ ךיא .ןעז טשינ ןגיוא עניימ רַאפ

 -בול ןיא ,געוו ןטימ ןיא .ןעגנַאגרעד טשינ ןוא ןעגנַאגעג זיא רע
 ,טרָאד ןוא ןירַא ָאטעג ןיא עשרַאװ ןייק קירוצ ןעמוקעג .ןבילבעג ,ןיל
 -סנַארטּפָא ןרַאפ ץרוק .ור עקיבייא ןייז ןענופעג ץַאלּפ-גאלשמוא ןפיוא

 ךיוא ךיז טָאה טמסעג .טמסעג ךיז רע טָאה עקנילבערט ןייק ןריטרָאּפ
 ןעמ ןוא עזוואג .א ,"טנייח, ןופ רעטעברַאטימ רעד --- עגעלָאק ןייז

 .ןעוועג רבוק טרָא ןפיוא ןעמַאזוצ עדייב ייז טָאה

 -ניא :ןשטנעמ ייר עצנַאנ ַא ןרָאפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה סע
 טלַאה סע .ךילרע ,שטיװָאניליכ ,ןילטייצ ןנחלא ,ןילטייצ ?לח ,ןַאמלעד
 טשינ ךָאנ טסייוו רע ,עשרַאוװ ןזָאלרַאפ לָאז רע זַא ,ןופרעד טייוו ךָאנ

 שינעגניד רעטיב ַא ןָא םיא טימ טייג סע .קעװַא טעוו רע ןעוו ןוא יצ

 םוש ןייק טשינ ןפעה סע .םירבח ןוא טניירפ ענייז ןופ זיירק םעניא

 -ַאפ זיא ןרָאפ וצ ןרָאטַאמַא ןוא .יירפ ךיוא זיא טרָא ןייז .ןטנעמוגרַא
 -צַאמָאלט , ףיוא לַאז רעד .טרָא ןַאדַאפ זיא סע ?יפיוו רעמ ,גונעג ןַאד

 טלַאה ןעמ .ןיוש טסייוו ןעמ .ןיוש !ךיז טלמוט טָאטש ןיא .לופ זיא "עק
 :טנייוו יז .ךַאברעױא ?חר זיא טָא ."עקצַאמָאלט , ףיוא ןעמוק ןייא ןיא

 ךיוא ךימ טמענ ,תונמחר טָאה ?רעביא ךימ ריא טזָאל ווו

 | .טימ

 -- ןקַאב יד ,לעג זיא סנייז םינּפ סָאד .שטיװָאלַאגעס זיא טָא
 רעבָא ,ןפייר טימ ןגיוצרַאפ ,ןגָאלשענרעטנוא ןגיוא יד  ,ןלַאפעגנייא)

 :ןרעקַאלפ ענייז ?ּפַאצרַאװש יד ,רעכעל-ןניוא יד ןיא ,קינייוװעניא|

 לע ךיא !טימ ךימ טמענ ,ןבעלרעביא טשינ סָאד לע ךיא ---

 .ךיא לעװ ןיינסיוא ,םירבח ?טרעה ריא ,ןייגסיוא ָאד

 ןיא ןרערט םיא ןקיטש סע .םיטש רענעכָארבעג ַא טימ טדער רע

 רע טלַאפ טָא ,ךיז טכערב ענייז רוניפ עטרעצענּפָא ,עכיוה יד .זדלַאה

 | | | .קעװַא

 -עלּפ עטיירּפַאב רעירפ יד .ץַאלּפ ןיימ ןטערטענּפָא םיא בָאה ךיא -|

 יי ,ערעדנַא טימ טצעזַאב ןעוועג ןיוׂש ןענעז רעצ
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 18 עק צַא מ ַא 7 ט

 -ניא השמ וצ רימ וצ טלַאפ -- ןרָאפ וצ טשינ ךיִז טרידיצעד

 / :ןאמלעד

 .טנעה עטניײלרַאפ טימ ןציז טשינ ,ןביילב ןרימ ,בוט-?זמ ---

 ,שטיווָאניליכ ,ןרָאהנייא ,רע :?טעצ ןצנַאג ַא סיוא טנכער רע ןוא

 -ַאב רעשידיי רעד ףליה ןעננערב ,ןוט ןלעוו רימ --- ערעדנַא עֶלַא ,ךיא

 ןעמ סָאװ טעברַא עקיצנייא יד -- ףליה עכעלטפַאשטריװ ,גנורעקלעפ

 .ןוט ןפרַאד ןוא ןוט ןענעק טעוו

 -ַארַאב א ףיונוצ רימ ןפור --- סיוא רע טיירש -- ןגרָאמ ןיוש ---

 ַא ןעיובוצסיוא ןטערטוצ טעוו ןעמ ןוא רעוט-ללכ עשידיי ןופ גנוט

 ,ןױש .ףליה רעלַאיצַאס רַאפ סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ ץענ עצנַאנ

 ,ןיירַא ןעמוק "ייז , רעדייא

 -רַאפ רעד ןופ סולשַאב ַא טיול ,ךיא בָאה טכַאנייב 11 רעניײזַא

 -ירעמַא 40) ןדלינ 200 וצ ןקידנרָאפּפָא ןדעי טלָאצעגסױא ,ננוטלַאוװ

 (רַאלאד רענַאקירעמַא טנזױט) ןדליג טנזיױט ףניפ ,(רַאלָאד רענַאק

 "רושז רעשידיי רעד ןופ רעריפ רעד -- ץרַאװש ךיז טימ ןעמונעג טָאה

 ,ווו דוסב טגנָאזעג ןקידנרָאפּפָא ןדעי ;ּפָא טרָאפ סָאװ עּפורג-ןטסילַאנ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןלעטשוצ ךיז ףרַאד רע טרָא ןכלעוו ףיוא

 ןענעגעזעג סָאד :עטסרעטיב סָאד ,עטסכעלנייּפ ןוא עטסרעווש סָאד

 .ךיז

 ןײרַא רימ טנייו רע .שטיוװָאלַאנעֿפ רימ טימ ךיז טננעזעג סע

 זיב טבעלעגּפָא טָאה רע סָאוװ רָאי 87 ענייז סױרַא טעּפילכ ,?סקַא ןיא

 ,יקצינּפוטס ,עבלאווש ךיז טנגעזעג סע .קעװַא טייג --- ןוא טלָאמעד

 -יו , א ךיז טשטניוו ןעמ ,טנייוו ןעמ ,ךיז טשוק ןעמ .ןאמנאוו ,בילטָאנ

 ."ןעזרעד

 ,טנעה יד ןיא ךעלצנער יד טימ ,זייווקיצנייא ,זייווכעלסיב ןוא

 -סױרַא טלָאװ ןעמ יוװ ,ַאזַא גנַאג ַא ."עקצַאמָאלט , ןופ סױרַא ןעמ טייג

 .היול א ךָאנ יו --- גנַאנ ַא ,ןטױט ַא ןנָארטעג

 -עג "עקצַאמָאלט , ןופ ריט יד ךיז טָאה טכַאנ רעבלַאה םורָא
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 וע זָא ר .י רעב

 ךיז קירוצ טשינ רעמ ןיוש לָאמנייק ךיז ידכ ,ךיז טכַאמרַאפ .ןסָאלש

 .ןענעפע וצ

 ,"15 עקצַאמָאלט , ןופ גָאט רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד

 .1940 ינוי ,ייכנַאש
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 עניטנעגרא ןיא
 ווָאקרומ קרַאמ :רָאטקַאדער

 אותו

 :ןענישרעד טציא זיב
 ,.טלייצרעד יִנאישווֶא חהכלמ :טָאקרוט ץרַאמ
 ץרּפ ,? .י :גרעבמָאנ .ד .ה
 עקנילבעדט :קינרעיװ .י-ןַאמסָארג .װ
 ןָאלָאקַָאס ?טעטש בורח ןיימ :ןייטשטאגארג ץרּפ
 שזדָאל ןברוח :טאלבסקַאבַאט לארשי

 (ןליוּפ ןעלטיּפַאק) ןברוח נרַאב :לבבורז

 בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא ףילטייצ וגסלַא
 1046 -- ןלױּפ :סעטשָאש .ח ךײד
 15 עקצַאמָאלט :שטיװָאלַאגעס .ז
 ןרערט ךרוד רעטכעלענ :ןַאמלעדוו .מ

 ןילבול טָאטש-ןדיי יד .אבַאלַאב ריאמ רײד
 ןדיי עזָאלמייה :תרפא לארשי

 רבע ןופ ןטָאש ןיא ייקבַאש בקעי ךײד
 ווָאבישזג ףיוא זיוה ַא :רעקנילפ דוד
 ָאטענ רעװועשרַאװ ןופ ךובנָאט ןַאמדײז ללה רײד

 (ןטנעמוקָאד ןופ גנולמַאז) עיגָאלָאריטרַאמ-רעדניק
 םיטילפ :עדארג םיײס

 םוטנ טו
 ןהיי עשיליוּפ ןופ דנאבראפ-לַארטנעצ םעד ןֹופ עירעפ-רעכיב -

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)
 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (טפיוקראפסיוא)

 (ָאטעג רענליוו) ...!ןעייג רענַאזיטרַאּפ ייטסניגרעשטאסק .ש
 (הטילּפ ַא ןופ ןעננונעכייצראפ) דנו ענ :לבבורז עדירפ

 קענאדיאמ :רעלגירטש יכדרמ
 טנורגּפָא ןופ דנַאר ןפיוא :יטסניצשעל בקעי
 טירט עטנערבעג :שטיװָאלַשגעס .ז
 ףייה רעוװועשרַאו :םיובלטייט םהרבא
 ןטיבעג עטריּפוקא רעביא גנורעדנַאװו א :ססופ ַאינַאט

 גנונעפָאה ןוא קערש ןשיווצ :ןַאמרעדיײוש .ל .ש
 ןלױּפ תלינמ ףטיטשלסגיפ ָאעל
 (עשרַאװ ןברוח) ..ןעועג סע זיא ױזַא :טָאקרוט סַאנָאי
 ןעמי ןטלַאּפש ןדיי "עלַאנעלמוא , ןַאבזיא .ש
 ךענעה :טַאּפ בקעי
 ַאטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפיוא רעד :שימרעק .י ךײד



 עקנילבערט ןיא גָאט א :שטיװטעיטאילָאֿפ החמש (1

 טיוט ןופ ןקירבאפ יד ןיא :רעלגירטש יכדרמ (2

 תורוד ןופ ןטָאש ןיא .ימותחנ םהרבא (8

 םייה ןיימ :רערעל לאיחי (4
 ..ןצרּפ קידנענעייל :ףלָאװ ףסוי (9
 ןָאטלענעצאק קחצי :טָאמוכאג - ןָאסלענעצאק הרוּפצ (6

 קאיווַאּפ ןיא טכענ ערעטצניפ :טיוהשריה .י (7

 ןטייקכעלנעזרעּפ :וָאלָאקָאט םוחנ (8
 .טייקיזָאלמייה ןוא םייה :ןרָאק .ה לחר (9

 ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ :ימלא .א (40

 קצאק ןוא עכסישּפ :רעגנוא השומ ((41

 ענױלּפ ןופ תוברוח יד רעביא :יטשרוב .מ ((2
 רעדיל-סקלָאפ טרעדנוה + סינּפיק .מ (

 ביבא-לת ןיא רָאי ןביז עניימ : שטיוָאלאגעס .ז (4
 ..ייבראפ ןיא סָאװ טלעװ א :סעקטשָאש םײח רײד (5
 וָאכָאטסנעשט ןברוח : אגאװ סמלש (46
 רעדנאוו ןיא ןרָאי : קָאז םהרבא (7

 סנייא דנאב (ןאמָאר) ּפראק עילימאפ :ןַאבויא .ט (48

 ייוצ דנאב (ןאמָאר) ּפראק עילימאפ .וַאביא .ט (9

 (תונורכז) ןשינעגעגאב עניימ : ינודקומ .א רײד (0

 (ךוב-נָאט) ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא :ןַאהַאק חנשוש .ר (1
 ןלױּפ ןיא עזָארּפ עשידיי יד :קנורט .י .י (2

 (תונורכז) ןבעל ןרַאפ פמַאק ןיא :טָאקרוט סָאנָאי (8

 (ןַאמָאר) "1947 סודָאזקע , ןופ ןשטנעמ יד :וָאלועֿפ טחצי (4

 ןדיי עקידבוטמוי תבש .גרעבזיב סזנפ (5
 נרוברעטעּפ :שא םולש (6
 עשרַאו :שא םולש (7
 עװקסָאמ :שט םולש (8
 םישטנעיוװשא :ןַאמדירפ פיליפ רײד (89/
 .19 עקצַאמָאלט טעזָאר .י רעב 0

 : בורקב טניישרעד ןוא ךיז טקורד סע

 .ךעלקילארשי ,ךעלעסָאי ,ךעלהשמ :קַאשטרָאק שונַאי

 (ןאמָאר) םערוטש ןיא : רעקנילּפ דוד
 טביל ענעשָאלרַאפ ןופ ןייש :עדָארג םייח
 "עצ , קרעוו :רעלגיטש .מ
 דנַאלשטייד תולנ :יקצָארט והילא



 עירעט-רעכיב רעד ןגעוװ ןעמיטש-עסערּפ

 םוטנדיי טישיליוּפ סָאד

 עכסישּפ , ךוב סרעגנוא השנמ ןנעוו טביירש סיצנאד יכדרמ

 ,"גָאט רעד,) "תבש דובכל , קירבור רעכעלטנכעוו ןייז ןיא "קצָאק ןוא

 | :.דנַא .ווצ (1949 ילוי רעט-23 ,קרָאידינ

 ףיא ןלעטשּפָא ךיז ?יוו ךיא
 ןענעז סָאװ ,רעכיב יד ןופ םענייא

 רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנמערַאפ

 ןוא "םוטנדיי עשיליוּפ סָאד , עירעס

 עכסישּפ} סרעגנוא השנמ זיא סָאד

 .?קצָאק ןֹוא
 רעגנוא טָאה ךוב ןקיזָאד םעד ןיא

 -יסח ייווצ יד ןרירוואטסער טווורּפעג

 ַאזַא ןעמענרַאפ סָאװ ,ןרעטנעצ עשיד

 ןופ עטכישעג רעד ןיא טרָא ןקיטכיוו
 .ןלױּפ ןיא תודיסח

 ןענעז סָאד -- קצָאק ןוא עכסישּפ
 ןיא תוטיש עטמיטשַאב ייווצ ןעוועג

 ןענעז קצָאק ןוא עכסישּפ .תודיסח
 סָאװ ,סעיטסַאניד ייווצ ןעוועג ךיוא
 -טרעדנוזַאב יד טרעּפרעקרַאפ ןבָאה
 .תוטיש יד ןופ טייק

 -עג ןייק טשינ זיא ךוב סרעננוא
 -טסַאניד ייווצ עקיזָאד יד ןופ עטכיש
 טשינ רַאפרעד ןָאק ךוב סָאד .סעי
 ךָאנ טנעמונָאמ ַא יוװ ןרעוו טכַארטַאב
 .קצָאק ןוא עכסישּפ

 ןוא עכסישּפ , ןבָאה ןרעננוא רַאפי

 ףיוא ,טנווייל סלַא טנידענ ?קצָאק
 ןיימענלא ןַא זדנוא טיג רע ןכלעוו
 יד ןיא רעגייטש ןשידיסח ןופ דליב

 ןפיוה עשידיסח יד רעביא ןעוו ,ןטייצ
 טסייג רעד ןגָארטעג ךָאנ ךיז םסָאה
 ןענעז "ןפיוה , יד ןעוו ,ט"שעכ ןופ

 ןוא רעביטש עמירָא ןופ ןענַאטשַאב
 יו רעסעב טשינ טבעלענ ןבָאה םייבר
 : ,םידיסח עמירָא ערעיײיז

 -נָא םעד ךיוא זדנוא טזייוו רעננוא
 ,תודיסח ןיא טייקידתוכלמ ןופ ביוה
 ןיוש ךיז ןבָאה ןפיוה עשיבר ןעוו
 טייקכייר ןופ ןנעוו ףיוא ןעמונרַאט

 ,רעגייטש ַא ,יוװ ,םענרַאפ ןטיירב ןוא

 / .ערעדנַא ןוא ףיוה רענישזיר רעד
 ןעעז "קצָאק ןוא עכסישּפ , ןיא

 -ורי ןופ ביֹוהנא םעד ךיוא ןיוש רימ
 טגנערב רעגנוא .תודיסח ןופ הד
 -נלקיװטנַא ןוא ןזַאפ עֶלַא יד סױרַא
 -ליב עטנַאסערעטניא ייד ַא ןיא ןעג

 .רעיז
 םירָא ןַא ןופ גנובײרשַאב ַא זיא טָא

 ןרָאװעג ןבענעג זיא סָאװ ,טייצלָאמ
 הנותח רעשיבר ַא טימ גנודניברַאפ ןיא

 - :עיליטסא ?טעטש םעד ןיא
 ןופ ןענעז עיליטסָא ןופ ןסַאנ יד ,

 -עמירָא טימ לופ ןעוועג ןָא ירפ ץנַאג
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעלטעב ןוא טייל
 םעד וצ תונחמ עסיורג ןיא ןניוצעג
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 רעננופ הרענמ

 -עּפס ויא רעכלעוו ,שַאלַאש ןקיזיר
 יד רַאפ ןרָאװעג טלעטשענפיוא לעיצ
 ןיא ךיוא זיא טרָאד .טסעג-הנותח
 סָאד ןרָאװעג טעװַארּפעג גָאט םענעי
 ,טייצלָאמ-םירָא

 ןענעז שַאלאש םעד ןופ ןריט יד,
 ,ןרָאװעג טנפעעג ךעלטעּפש שּפיה
 -ןיײרַא ךיז ןבָאה טיילעמירָא יד ןוא
 ןוא שער א טימ סינייוועניא טזָאלעג
 טפוטשעג ךיז טָאה ןעמ .רעדליּפעג
 טָאה רעדעי .,רעטצנעפ-ןריט ךרוד
 ץאלּפמ ןרעסעב א ןּפַאכרַאפ וצ טכוזעג
 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשיט יד ייב

 ןופ םרָאפ רעד ןיא טלעטשעגסיוא
 ךיז ןעמ טָאה השעמ תעב ."תיח, ַא
 -יױטש-ןּפיר טננַאלרעד ןוא ןטלָאשעג
 "ירא עלַא ןיוש ןענעז ףוס לכ ףופ .ןס
 יד ייב טצעזענסיוא ןעוועג טיילעמ
 ןענעז סָאו ,םייבר ענעדישרַאפ .ןשיט
 ,הנותתח רעד וצ ןרָאפעגפיונוצ ךיז
 יד .ןענידַאב וצ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה
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 סעלָאּפ ||

 יד ףיוא טריצַאּפשמורַא ןבָאה םייבר/

 יד ,ןקָאז עסייוו עזיולב יד ןיא ןשיט|
 סעטָאּפַאק ענעדייז יד ןופ

  ןוא ןעלטרַאג יד ןיא טעשטַאקרַאפ

 ןעוועג זענעז סעציילּפ ערעייז רעביא
 -לוב םימ ןכיצ עסיורג ןעגנאהעגנָא
 -יוצ טלייטעצ ןבָאה ייז סָאוװ ,סעק
 .טיילעמירַא יד ןש

 -ליז ףיוא ןבָאה םייבר ערעדנַא,
 -עלפ עקיברַאפ ןנַארטעג ןצַאט ענרעב
 יו ,תואקשמ ענעדישראפ טימ רעש
 -ירנ ,ןפנָארב-למיק ,ןפנָארב ןטסָארּפ

 ןייו ,טיוװעקָא ,ןפנָארב-ןלאיּפ םענ
 ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,קאינשיוו ןֹוא

 ַא ןֹוא ,טיילעמירָא יד ןעוועג דבכמ
 ,ךעקעל טלייטענ ןבָאה םייבר ?ייט
 ענעדישרַאפ ,ןוא ?דורטש ,ןדָאלפ
 .ןצכַאמעננייא

 -חר ןסעזענ ןענעז טיײלעמירַא יד
 ךיז ןבָאה ןוא ןשיט יד םורַא קידתוב
 יד יו ױזַא ,ןביוהרעד רעייז טליפעג
 טְלָאװ עיליטסָא ןיא הנותח עצנַאג

 ,ןעמוקענרָאפ ןעוועג ייז בילוצ רָאנ
 -עז סָאו ,םייבר קיצכַא רעביא יד ןוא
 -רַאפ יד ןופ ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענ

 ,ןעמוקעג רָאנ ןענעז ,תונידמ ענעדיש
 .ןענידַאב וצ ָאד טציא ייז ידכ

 -לעטשעגפיוא עקיאייברעד יד ןופ
 ןגנָארטעגרעהַא ךיז ןבָאה סעּפָאש עו
 -ילננע ,ךעלעגנענ ,ןארפאז ןופ תוחיר
 -ָארבעג ןופ ,למיק ןפרַאש ,ץריוועג ןש
 .שיפ עטליפענ ןוא ןשיילפ ענעט

 יד ןענופענ ךיז ןבָאה ןטרָאד,
 -וצ םייבר ענעדישרַאפ יד ןופ םיאבג
 ייז .סרעווראס-חנותח יד טימ ןעמאז
 םילכאמ עלַא יד טיירנענוצ ןבָאה
 ,טײצלָאמ-םירֶא םעד רַאפ

 סרעוורַאפ ןוא םיאבנ רעקילדנעצ



 -ופ טימ עטציוושרַאפ ןפָאלעג ןענעז
 טלייטעצ סע ,סרעלעט טימ טנעה על

 ןיא למוט רעד .טיילעמירָא יד ןשיווצ
 ,םיורג רעייז ןעוועג זיא שאלאש םעד
 עלַא ןופ ןסירעג ןבָאה טיײלעמירָא
 טליפעג ךיז ןבָאה םיאבג יד .ןטייז

 -עמירָא יד ןענָאק ייז סָאװ ,טכעלש
 רעייז רַאפ ןצענײשּפָא טשינ טייל
 ןבָאה םייבר יד לייוו ,טייקידהּפצוח
 ךיז ןלָאז ייז ,טנַאזעגנָא רעירפ ייז
 -טניירפ ןעמענַאב טיילעמירָא יד טימ
 .ךעק

 -נַאנעגמורַא ןענעז םידיסח ךס ַא,
 -יורג טימ טיילעמירַא יד ןשיווצ ןעג
 ענעשעמ ערעווש ןוא ןעלסיש עס
 טימ ןוא ,ןטרָאוװק עקידרעיואדייווצ

 רעביא רעכיטנַאה ענעטרַאוװעגרעבירַא
 טיײלעמירַא יד ןבָאה ןוא ןעלסקַא יד
 .ןשאו םוצ ןגָארטעגוצ

 -נֵא ןַא ןפַאלעגוצ ןיא עגר עדעי
 טָאה ןוא ןַאמירַא ןַא וצ יבר רערעד
 יצ טייקמיראװ טימ טנערפעג םיא
 סָאװו ןוא ןסע וצ גונעג טָאה רע
 ."טסולג ץרַאה ןייז ?לכאמ ַא רַאפ ךָאנ
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 ַא ןפַאש ךיז טליוו ריא ביוא ןוא
 טלָאמ ,"ןקַאזָאק עשידיסח,, ןופ דליב

 :ױזַא ךייא רַאפ רעננוא סע
 ןבָאה םייבר קיצכַא רעביא,

 -רַאפ ,עיליטסא ןופ טזָאלענסױרַא
 קידנטייר ,"ןקַאזָאק , רַאפ טלעטש
 יד ןיא ךעלעקעטש טימ דרעפ ףיוא
 ןנָאה ןוא ןטיילפ טָאטשנא טנעה
 ןיא רעכלעוו ,ןוגינ ַא ?טליּפשעג,
 ןזיב ןוגינ רעווָאברַאקס , ַא ןבילברַאפ
 -עז ןיבר ןדעי ייב ."נָאט ןניטנייה
 -יסח רעטרעדנוה ןעגנַאנעגמורַא ןענ

 ךיז

 ןיא ןצַאקרוטש עקידנענערב טימ םיד
 קידנעגניז ױזַא ןבָאה ייז ןוא טנעה יד

 -עז ייז ןיב ,טייוו ןליימ ןטירענּפָא
 .עמשטערק ַא וצ ןעמוקעגנָא ןענ
 ןוא טלעטשענּפָא ךיז ןעמ טָאה טרָאד
 -עגנָא ןיא סע זיב טרַאװעג טָאה ןעמ

 טריפעגנ טָאה סָאװ ,שטָאק יד ןעמוק
 -יירד םעד טימ יבר רעטּפַא ןטלַא םעד
 ןבָאה םידיסח יד .ןתח ןקירָאי ןצ
 ןטייז עדייב ןיא טלעטשענסיוא ךיז
 ;:ַאקרוטש עקידנענערב יד טימ געוו
 -ַאטשעג ןענעז ייז רַאפ ,טנעה יד ןיא
 ןעמ עוו ןוא ,"ןקַאזָאק ,-םייבר יד ןענ
 שטָאק סרעטּפַא םעד ןעזרעד טָאה
 -וסח יד טימ ןעמַאזוצ םייבר יד ןבָאה

 -ירפ א ןעגניז וצ ןביוהעגנָא םיד
 דיד, :רעטרעוװו יד טימ ןונינ ןכעל

 "!םיקו יח לארשי ךלמ
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 ןופ ןינַאלג םעד טימ טייז ייב טייז
 -ייה םעד טימ ןוא ןפיוה עשייבר יד
 "סיורַא ייז ןופ טָאה סָאװ ,טכיל ןקיל

 רעגנוא ךיוא זדנוא טזייוו ,טניישעג
 וד סיורא טננערב רע ,סנטָאש יד
 רַאֿפ ןעעז רימ .טייקמערָא עכעלקערש
 ַא יו ,סרעלטעב ,טיילעמירא יד ךיז

 ןקידנעגלָאפ םעד ןיא ,רענייטש
 :לדְליִנ

 ,הינסכא רעד ןופ םעדיוב ןפיוא,

 ןענעז םידיסח רעכסישּפ ףניפ יד ווו
 ךָאנ ,טציא ךיז טָאה ,ןכָארקרַאפ

 ןא טימ ,ןרעטמאל א טנערבעג ,תוצח
 -ענ טָאה סָאװ ,לבייש טקאהעגסיוא
 יד ףיױא סנטָאש עסיורנ ןפרָאװ
 .ךַאד םעד ןופ טנעוו עקידעּפושמ

 םעד ןופ גנעל רעצנַאנ רעד רעביא,
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 טניילענסיוא ןגעלענ ןענעז םעדיוב
 טימ טיילעמירָא עגַאלדָאּפ רעד ףיוא
 א ,רעצרעה עטעשטשַארכענפיוא
 יד ףיוא סעכַאל עטלַא טימ ,רעדמעה
 -ַָארכעג קַאמשעג ןבָאה ןוא ,רעבייל
 ןעגנַאגעגנָא קינייוו ןיא ייז .טעּפ
 טעו הנותח רעסיורג רעד ףיוא סָאװ
 ."ךרד רעכסישּפ םעד ןטּפשמ ןעמ

 -יונ יד לָאמטּפָא טרילרַאפ רעננוא
 ,ךיז טרעדָאפ סָאװ ,טעטעיּפ עקיט
 סע .תודיסח ןגעוו טביירש ןעמ ןעוו

 ןענעז סָאוו ,םידיסח סױרַא ןטערט

 יד יו טלייצרעד רע .םירוכש עטושּפ

 ןטלַאה םידיסח עקיזָאד
 ."ןעיּפ ןוא "ןפיוז

 -לֵא ןיא ןיא ?קצָאק ןוא עכסישּפ,
 סָאד .רָאל ןשידיסח ןיא ךייר ןיימעג
 טימ טבעוװועגכרוד זיא ךוב עצנַאג
 ןוא תוישעפ עשידיסח רעקילדנעצ
 -נָא טָאה רבחמ רעד .סהרות עשייבר

 ןייא ןיא

 ,לַאירעטַאמ טימ טלעוו א טלמַאזעג

 ןיא ןעמעלַא םעד טימ -- רעבָא
 טשינ ץלַא ךָאנ "קצָאק ןוא עכסישּפ ,
 ייוצ עקיזָאד יד ןופ עטכישענ ןייק
 -ָאה סָאװ ,ןרעטנעצ עשידיסח עסיורג

 רעד ןיא טרָא סיורג ַאזַא ןעמונרַאפ ןב
 ,ןליוּפ ןופ טלעוו רעשידיסח

 ערעטצניפ , ךוב סטיוהשריה .י ןגעו טביירש ןַאמכַאר בייל
 -צניפ רעד ןיא ןלַארטש-טכיל, .נ .א ?לקיטרַא ןייז ןיא ?קאיוואפ ןיא טכענ

 ;:(1948 רעבמעצעד רעט-21 ,זיִרַאּפ ,"געוו רעזדנוא,) "שינרעט

 עירעס רעד ןופ ,דנַאב רעט-37 רעד
 רעד סָאװ ?"םוטנדיי עשיליוּפ סָאד,

 -ער רעד רעטנוא גַאלרַאפ רעניטנעגרַא
 טָאה וָאקרוט קרַאמ ןופ עיצקַאד
 ןטנַאקַאב םעד ןופ זיא ,ןבענעגסױרַא
 .י ,זירַאּפ ןופ טסילאנרושז ןשידיי
 | | .טיוהשריה

 ערעטצניפ ענעי טָאה טיוהשריה .י

 רע יװ רעדָא ,גנוטכינרַאפ ןופ געט

 ערעטצניפ +- ןָא יז טפור ןיײלַא
 -ַאב רעד ןיא טבעלענרעביא -- טכענ

 סָאװ -- הסיפת רעוועשרַאװ רעטנַאק

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ טלָאמעד זיא
 --- רענַאל-עיצַארטנעצנָאק ןימ ַא ןיא

 -עגנייא ןעוועג זיא רע .קַאיװַאּפ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא טייצ רָאי ַא טראּפש

 ןטנַאטסערַא עשידיי עקיטרָאד עלַא

 .םונהג ירודמ העבש טכַאמענכרודַא

 .י טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ דלַאב
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 דָאנ) ןביירש ןעמונעג ךיז טיוהשריה
 טייצ לקיטש ַא רע טָאה חסיפת ןיא
 -ורכז ךוב ןייז (ךוב-נָאט ַא טריפעג
 זדנוא רַאפ טציא טגיל סעכלעוו ,תונ
 ערעטצניפ, ענעי ןופ תונורכז ---
 : ."טכענ

 רעד זַא ,ןרעוו טגָאזעגנ זומ סע
 טּפַאזעגנייא זיולב טשינ טָאה רבחי
 רענעי ןופ שינרעטצניפ יד ךיז ןיא
 טּפַאכעגפיוא ךיוא טָאה רע רָאנ ,טייצ
 ןבָאה עכלעוו ,ןלַארטש-טכיל עניד יד
 רעד ןיא ןסירעגכרודַא טלָאמעד ךיז

 עכלעוו ןלַארטש ,תוכשח רעטכידעג
 רָאנ .ןסיורד ןופ ןעמוקעג טשינ ןענעז
 ,ןֶׁשינעפיט יד ןופ ,קינייוװעניא ןופ

 ,ןדיי עקידנדייל יד ןופ תומשנ יד ןופ
 -וצ טראּפשעגנייא ןעוועג ןענעז סא

 ןטנַאטסערַא יד .רבחמ ןטימ ןעמַאז

 חדע עטצעל יד יװ טליפעג ךיז ןבָאה



 רעבירעד ןבָאה ןוא ןדיי רעוועשרַאוו

 עקילייה יד ןליפרעד, וצ יו טסוװענ
 -רָאפ עשילַאנמיס יד ןייז וצ ,תוחילש
 רעסיורג רעקילָאמַא רעד ןופ רעצעז
 ."הליהק רעשידיי רעכיירמור ןוא

 -צניפ רעד ןיא טָאה טיוהשריח .י

 -ַאװרעסבָא רעטינעג ַא יװ ,שינרעט
 עשטייד יד טייז ןייא ןופ ןעזעג ,רָאט
 רעד ייב ןפליהעג עריא טימ עיטטעב
 טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ?טעברַא

 -לעוו ,עטקינײּפעג יד ,תונברק ייד ---
 -טשער יד רַאפ -- טלּפָאט ןפמעק עכ

 זוא ,םויק ןשיזיפ ןרַאפ ,ןבעל ךעל
 ןכלעוו ,ךיז ןיא םיקולא םלצ ןראפ

 -קע רעקידריווקרעמפ א טימ ?יוו'מ
 טשינ טונימ רעטצעל רעד זיב תונשי
 טָאה ךוב סָאד קידנענעייל ,ןרילרַאפ
 יױָאפ טלָאװ ָאד יו קורדנייא םעד ןעמ
 רעוו --- ףיול-טעוו רענדָאמ ַא ןעמוקעג

 רעד ןיא ;ןגָאירעביא ןעמעוו טעוװו סע
 ןכיירגרעד ןליוו ןשטייד יד ןעוו טייצ
 חחיצר ןופ סָאמ רערעכעה ַא סָאװ
 ןרעמַאלק -- טיײקטּפמעטענּפָא ןוא
 ןפמעק ןֹוא ,תונברק יד ,ןדיי יד ךיז
 ֹוצ ןָאפ ַא יו רעכעה סָאװ רַאפרעד
 .טייקכעלשטנעמ לסיב רעייז ןנָארט

 רעד ןיא ףמאק רעד טרעוו םורַא ױזַא
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ קַאיװַאּפ הסיפת
 !שטנעמ ןוא היח ןשיווצ ףמַאק

 ךוב ןנעוו ןלייצרעד ריִמָאל רעבָא
 :רדס ַא טימי

 "קַאיװַאּפ ןיא טכענ ערעטצניפ ,
 -עדנוזַאב יירד ןיא טלייטעננייא זיא
 לייט ןטשרע םעד ןיא .ןלייט ער
 זדנוא טנעקַאב ("טיוט ןופ לזדניא,,)

 -- הסיפת רעד טימ רבחמ רעד
 -ןלײטּפָא עשידיי יד טימ לעיצעּפכ
 רעטסקינייװעניא רעד םיפ -- ןענ

 ןָאק'מ ביוא) ןבעל ןטימ ,רוטקורטט
 ןיא .טרָאד (ןקירדסיוא ױזַא  ךיִז
 -דנַאה, יד זדנוא רע טזייוו ?ייט םעיד
 יא ןוא רעדרעמ יד ןופ יא "ןעגנול
 יד ךיז ןסיוורעד רימ .תונברק יד ןוט
 ץלַא ללכב ןוא "תודוס , עכעלרעניא

 קַאיװַאּפ ןטימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ
 זַא ןגָאז ןָאק ןעמ .טייצ רענעי ןיא

 םעד רעביא טינ לייט רעקיזָאד רק

 רענַאל-עיצַארטנעצנָאק םענופ תיצז

 | .קַאיװַאּפ
 ןטלַאטשענ ,) לייט רעטייווצ רעד

 -עג יד ןנעוו טלייצרעד ("םישעמ ןוא
 ןעמוק ָאד .םידיחי ןופ ןשינעלגנַאר

 -ַאכ ערעדנוזַאב קורדסיוא םוצ ןיוש
 -ידיי רעד ןופ ןָאפ רעד ףיוא ןרעטקַאר
 -םער יד ךיוא .עינַאלָאריטרַאמ רעש
 ןבירשעג שטָאכ ,רבחמ ןופ ןסקעל
 ןטימ ןדָאלעגנָא ןענעז ,תוטשּפ טי
 -םיוא ןָא ןענעז ייז ,ייוו ןשידיידטקי
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 ןיא ןליפ רימ .סָאטַאּפ ןטרעטנומעג
 ןופ רעטיצדץזרַאה ןתמא םעד

 ןיא לייט רעקיזָאד רעד .ןייֵלַא רבחמ
 -"עדנוזאב ןוא רערעטפיטרַאפ 8 ךיוא

 ןיא ןייא ךיז ןצירק ןטלַאטשעג ער
 | ,ןורכ

 לייט ןטצעל ןוא ןטירד םעד ןיא

 -ַאב ("רעדליב ןוא ןשינעבעלרעביא,)
 -ַאּפ ענעדישראפ רבחמ רעד טביירש
 ןסיוורעד ָאד .קַאיװַאּפ ןיא ןעגנוריס
 ךָאנ טימ ןייֵלַא םיא יוװ ךיוא ךיז רימ

 -טנַא וצ ןעגנולעג ףוסל זיא ןדיי ןיינ

 ךיז םורַא ױזַא ןוא רענַאל ןופ ןפיול
 םעד ךיז טכעלפ ללכב .ןעװעטַאר וצ

 "עטכישעג; עכעלנעזרעּפ סרבחמ
 ךיוא זיא סָאד .ךוב ןצנַאנ ןיא ךרודַא
 רעכלעוו ,ןָאט ןעמיטניא םעד םרונ
 ןוא ןענעייל םייב וצ ױזַא זדנוא טיצ
 ןטימ רעצרעה ערעזדנוא טמידעפרַאפ
 ןטירד ןטײיס .תונברק יד ןופ לרוג
 ןופ עיצקַא יד ּפֶָא ךיז טסילש לייט
 רוּפיס רענעפורעג ױזַא רעד  ,ךוב
 .השעמזו

 -טיּפַאק עטסקראטש יד ןופ סנייא
 לכ , קפס ילב זיא לייט ןקיזָאד ןיא ןעל

 :"ןסקיב ענעדָאלעג רעטנוא ירדנ
 -צעל יד ,רוּפיכ םוי ברע זיא טנייה ,

 ןסָאלשַאב טָאה הדע רעועשרַאו עט
 .ירדנ-לכ וצ ןינמ א ןענעדרָאוצנייא

 ןיא ןדיי ןעוועג ךָאנ ןענעז ןרָאיַארַאפ
 טגָאזעג ייז ןבָאה ירדנ-לכ .סָאטעג יד
 -ענ ייז ןענעז סנגרָאמוצ ןוא רוביצב
 ןליוו רימ .טיוט םוצ געוװו םעד ןעגנַאג
 רימ ןלעוו טנייה .עבלעז סָאד ןוטכָאנ
 רעוו ...ןנרָאמ ןוא רוביצב ןענעוַאד

 --- ??ןנרָאמ ַא ןגעוו ןסיוו ָאד ןָאק

 יד ןעוועג ןענעז ןגרָאמ א ןָא ,ָאי
 ךָאד ןוא קַאיװַאּפ ןיא טכענ ערעטצניפ
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 -רעד ױזַא ןעוועג ייז ןיא ןדיי ןענעז
 ןריפ וצ יוו רעקינייו טשינ .ןביוה

 -ַאנרַא ,טסָאּפ עטריריּפסנַאקרַאפ ַא
 -וצ ןליפא ןוא ףליהטסבלעז א ןריזינ
 ד ןנעו) דנַאטשפיוא ןַא ןטיירנוצ
 טלייצרעד ןטייקידשפנ-תוריסמ עלַא
 רעדָאפעג ךיז טָאה -- (רבחמ רעד
 'וצ טשינ ,ןביוהרעד ןטלַאה וצ ךיז טומ
 "טייצ , רעד ןופ ןשרעהַאב ךיז ןזָאל
 -ַאב ןדיי ערעזדנוא ןבָאה סָאד -- ןוא

 .ןזיוו

 -ףיש יד זיא טנַאסערעטניא רעייז

 שינענענַאב סרבחמ םעד ןגעוו גנורעד

 -גיר ?אונמע ר"ד טימ קַאיװַאּפ ןיא
 ןבירשענ ןיוש זיא ליפ ױזַא .םולבלעגנ
 םוקמוא ןגעוו ןרָאװעג טלייצרעד ןוא
 שודק-רעקירָאטסיה ןטסוװוַאב םענופ
 לָאמ עטשרע סָאד רימ ןרעה ָאד ןוא
 -עג ךיז טָאה סָאװ ,היאר דע ןַא ןֹופ
 ןיא ןעמולבלענניר ר"ד טימ ןפָארט

 -הסיפת רעד ןיא טסעומשענ םיא טימ
 'ייא --- רעמַאק ןטיוט רעד ןיא ,עלעצ
 -יצ ַא .טיוט ןשינַארט ןייז רַאפ גָאט
 -נעילנ א ןֹוא םורַא זרנוא טּפַאכ רעט

 םייב זדנוא טשרעהַאב רעצ רעקיד
 סע .לטיּפַאק עקיזָאד סָאד ןענעייל
 .ןסענרַאפ טשינ ךיז טזָאל

 יד וצ ךוב עצנַאנ סָאד טדער ?לכב

 סע .ליפענ רעזדנוא ןופ ךעלרעמעק
 ןשידיי-קיצרַאה ַא ןיא ןבירשענ זיא
 סרבחמ ןופ טייקטרַאצ א טימ ,ןָאט
 ךיוה רעמיראוו ַא .ּפָארַא המשנ
 טפלעה ןוא ךעלטעלב יד ןופ טרעטַאלפ
 .י .רעפסָאמטַא יד ןכַאמ רעטלוב
 -קיפרַאפ וצ ןעננולעג זיא ןטיוהשריה

 טשינ דנאטשוצ-סטימעג ןייז ןריס
 רָאנ ,ןשינעבעלרעביא יד תעב רָאנ
 -רעד םורַא ױזַא .ןביירש ןתעב ךיוא



 -ַאב םעד וצ וילב טשינ רע טכיירנ
 וצ ךיוא רָאנ ןענעייל ןופ ןייזטסווו
 .ץרַאה ןייז

 זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק טרָאװ ןטצעל ןיא
 -ןיא רָאנ ןוא קיטכיוו רָאנ ַא זיא סָאד
 םעד ןענעייל םייב ןוא ךוב טנַאסערעט
 -שה רעד וצ קנַאד ַא ןעמ טליפ ףוס
 םעד טרעשַאב טָאה יז סָאװ החנ

 -רעביא ןוא ןעװועטַאר וצ ךיז רבחמ

 -עק לָאז רע ידכב לעיצעּפק יװ ,ןבעל
 -עכייצרַאפ לָאז רע ,תודע ןַא ןייז ןענ
 יד ןגעו תורודל ןלייצרעד ןוא ןענ
 טייקנביוהרעד קיטייצכיילנ ןוא ןדייל

 ןריסקיפראפ וצ ,ןדיײדקַאיוװַאּפ יד ןופ
 רעד ןופ ןברוח םעד ךעלטעלב ףיוא
 .ןדיי רעוועשרַאוו הדע רעטצעל

 :ןדנעוו ךיז ,עירעס-רעכיב רעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,םינינע עלַא ןגעוו
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